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Nasze kalendarium

• 2 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku

• 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

• 28 grudnia (czwartek), Krystyna Stańko 
Trio, godz. 19.00, Oliwski Ratusz Kultury,  
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

• 30 grudnia (sobota), Hania Rani, godz. 
20.00,Teatr BOTO w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 54b

• 3 stycznia (środa), Trefl Sopot – Polski 
Cukier Toruń, godz. 19.00, hala Ergo Arena

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

• 6 stycznia (sobota), Linkin Park night, godz. 
21.00, Mechaniczna Pomarańcza w Gdańsku, 
ul. Do Studzienki 61

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

• 20 stycznia (sobota), Black Energy LFL All-
Star Tour, godz. 19.00, hala Ergo Arena

• 22 stycznia (poniedziałek), Anna Maria 
Jopek & Kroke, godz. 19.00, Teatr Muzyczny 
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 25 stycznia (czwartek), Cradle of Filth + 
Moonspell, godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku, 
ul. Elektryków

• 28 stycznia (niedziela), Bednarek, godz. 
19.00, Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2

• 28 stycznia (niedziela), Targi Młodej Pary, 
godz. 10.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 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

• 18 lutego (niedziela), Maleńczuk gra 
Młynarskiego, godz. 19.00, Art4Fun SC  
w Gdyni, ul. Szafranowa

• 20 – 23 lutego (wtorek – piątek), XV 
Międzynarodowy Kongres Drogowy, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 21 lutego (środa), Mariza Fado Bailado Tour, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 5 marca (poniedziałek), Neo-Nówka, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8
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WIADOMOŚCI  Z  SEJMU
Szanowni Państwo,

Chciałabym przedstawić Państwu kilka informacji nt. zmian dla 
nauczycieli i dla szkół, związanych z uchwaleniem (w zeszłym mie-
siącu) ustawy „O finansowaniu zadań w oświacie”. Ustawa ta wła-
ściwie powinna nazywać się o dotacjach celowych i zmianie Kar-
ty Nauczyciela.  Dotyczy ona wielu mieszkańców, bo nauczycieli, 
dzieci i rodziców. 
Faktycznie porządkuje ona kilka kwestii (rozliczanie dotacji pod-
ręcznikowej, finansowanie przedszkoli, szkoły niepubliczne), ale 
niestety bocznymi drzwiami wprowadza niepokojące rozwiązania. 
Zwłaszcza w Karcie Nauczyciela. 
Rozumiem, że p. Min. Zalewska szuka pieniędzy na obiecane na-
uczycielom podwyżki, ale likwiduje zasiłek na zagospodarowanie, 
prawo do lokalu mieszkalnego w szkole, wydłuża awans zawodowy 
z 10 do 15 lat, (czyli późniejsze osiągnięcie wyższych zarobków) 
oszczędzając na wypłatach na poszczególnych stopniach awansu. 
Umacnia pozycję kuratorów, dając im wpływ na ocenę pracy na-
uczycieli, co może powodować subiektywną ocenę, niezależną od 
rzetelności w pracy. Ocena przeprowadzana ma być co 3 lata i obej-
mować postawę moralną i etyczną nauczycieli !  Według mnie, to 
jest niedopuszczalne. Wracamy do praktyk rodem z PRL. 
Po przeprowadzeniu, kilka miesięcy temu ,w ekspresowym tempie 
likwidacji gimnazjów, rząd przygotował kolejne zmiany uderzające 
w nauczycieli. Oczywiście zmiany dotkną, choć nie bezpośrednio, 
również uczniów i ich rodziców. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zaoszczędzić na 
dochodach i  przywilejach nauczycieli. Odbiera się  im dodatki, 
ogranicza prawo do urlopu zdrowotnego (teraz będzie o tym decy-
dował lekarz medycyny pracy).
Na samym wydłużeniu ścieżki awansu, budżet państwa ma oszczę-
dzać  ponad 1 miliard  złotych do  2024 r.
Zmiany dotkną portfeli nauczycieli - Min. Zalewska przyjęła stra-
tegię: zamiast przywilejów – podwyżki. Czy to faktycznie spowo-
duje więcej pieniędzy w kieszeni nauczyciela? Według Głosu Na-
uczycielskiego oznacza to niższe zarobki. 

Wprowadzono tzw. 500 + dla nauczycieli, ale nie dla wszystkich. 
Tylko dla dyplomowanych. 
Min. Zalewska likwiduje m.in.:
• dodatek mieszkaniowy
• prawo do lokalu mieszkaniowego – dla nauczycieli z  terenów 
wiejskich i miejscowości do 5 tys. mieszkańców;
prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emery-
turę, rentę 
• prawo do działki – przysługujące pracującym na wsi;
• zasiłek na zagospodarowanie – jednorazowa wypłata w  wys. 
2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 
z dwuletnim stażem zawodowym. 
Wielu nauczycieli w  obawie przed deformą edukacji, poszło na 
urlop zdrowotny bojąc się zwolnienia. W 2016 „ratujących zdro-
wie” było już ok.13 tys., czyli o jedną trzecią więcej niż w poprzed-
nich latach.
Oszczędności Ministerstwa Edukacji Narodowej na wynagrodze-
niach nauczycieli niewątpliwie odbiją się negatywnie na uczniach 
i ich rodzicach. Coraz częściej słychać o nauczycielach odchodzą-
cych z zawodu, lub o chęci przejścia do szkoły prywatnej. Spadek 
wynagrodzeń w oświacie w perspektywie najbliższych lat  urucho-
mi lawinę odejść najbardziej doświadczonych nauczycieli. Oczywi-
ście odbije się to negatywnie na poziomie nauczania naszych dzieci.
Minister Edukacji Narodowej A. Zalewska twierdzi, że w tym toku 
utworzono dodatkowe kilkanaście tysięcy etatów dla nauczycieli, 
ale zapomina, że większość z nich została utworzona w przedszko-
lach, gdzie zwalniani nauczyciele z gimnazjów nie mają uprawnień 
do nauczania. 
Ustawa przeszła przez większość sejmową, ma też pozytywną opi-
nię Senatu, nie ma więc wątpliwości, że w krótkim czasie podpisze 
ją p. Prezydent. Wielka szkoda, bo te propozycje wywołują wiele 
kontrowersji. Również oświatowa „Solidarność” protestuje. 
Sytuacja ludzi oświaty nie jest łatwa, a  poziom frustracji 
w szkołach wzrasta. 

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel

malgorzata.chmie@sejm.pl

UŁOŻYMY DIETĘ / UGOTUJEMY / PRZYWIEZIEMY

tel. (58) 743 68 03 
dietadodomu@dietadodomu.pl

www.dietadodomu.pl

Pakiet próbny 3 dniowy - 99,90 zł
DIETA DO DOMU NA ZIMĘ!

REKLAMA
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SĄ PIENIĄDZE NA GABINETY

Każdy wydany grosz ma ogromną wartość
Placówki oświatowe gminy Kolbudy otrzymają dotację celową w wysokości 22605 złotych na sfinansowanie wyposażenia 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Podpisy na stosownej umowie złożyli wojewoda pomorski Dariusz Drelich 
oraz wójt Leszek Grombala.

Wagi, stetoskopy, termome-
try bezdotykowe, aparaty do 
pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi czy apteczki pierwszej 
pomocy HACCP – ten i wiele 
innych sprzętów, niezbędnych 
w  gabinecie medycznym, za-
kupione zostaną na potrzeby 
gminnych szkół. Przyznane 
zgodnie z umową środki prze-
znaczone będą również na za-
kup stolików zabiegowych, pa-
rawanów i szef lekarskich.
W  gronie placówek oświato-
wych z  gminy Kolbudy, które 
skorzystają z  dofinansowania 
znalazły się: Szkoła Filialna 
w Buszkowach, Zespół Kształ-
cenia i  Wychowania w  Biel-
kówku, Zespół Kształcenia 
i  Wychowania w  Lublewie 
Gdańskim oraz Szkoła Podsta-
wowa w Pręgowie.
– Cieszę się z każdej złotówki, 
którą przeznaczyć możemy na 
naszą młodzież – mówi wójt 
Leszek Grombala. – W  przy-
padku zdrowia najmłod-
szych każdy wydany grosz ma 

ogromną wartość. Wiado-
mo, że większa liczba gabine-
tów medycznych w  szkołach 
to skuteczniejsza profilaktyka 
i  szybsza diagnoza. My może-
my się pochwalić, że w Zespo-
le Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach 
udało się utworzyć gabinet sto-
matologiczny dla uczniów. To 
naprawdę duże udogodnienie.
Zgodnie z  podpisaną umową 
samorządy powinny wykorzy-
stać przyznaną dotację do koń-
ca bieżącego roku.
Dotacje na wyposażenie gabi-
netów profilaktyki zdrowot-
nej w  szkołach udzielane są 
w  oparciu o  przepisy ustawy 
z 15 września 2017 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach za-
pewniających poprawę jakości 
i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej. Na jej podstawie 
jednostki samorządu teryto-
rialnego składały do wojewo-
dów wnioski o  dotacje na wy-
posażenie gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej w  szkołach. Rząd 

przeznaczył na ten cel 134 mln 
zł.
Dotacja może obejmować do 
100 procent kosztów ponie-
sionych na wyposażenie gabi-
netu profilaktyki zdrowotnej, 
jednak do kwoty nie wyższej 
niż 6700 zł na jeden gabinet. 
W  tym roku w  szkołach na 
terenie województwa funkcjo-
nują 722 gabinety samodzielne 
i 273 gabinety wspólne dla ze-
społu szkół. 250 szkół korzysta 
z  gabinetów utworzonych na 
terenie przychodni.
Profilaktyczna opieka zdro-
wotna nad uczniami ma na celu 
wspieranie rozwoju i  eduka-
cji dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym, współdziałanie na 
rzecz ochrony i  doskonale-
nia zdrowia uczniów. Zgodnie 
z nazwą, istotą tej opieki są me-
dyczne działania profilaktycz-
ne (prewencyjne) w  stosunku 
do uczniów i ich rodziców oraz 
środowiska szkolnego, w tym:
• profilaktyka „pierwszorzę-
dowa” – ukierunkowana na 

wszystkich uczniów (np. szcze-
pienia ochronne, edukacja 
zdrowotna) oraz szkołę i  ro-
dzinę (zachęcanie do zapew-
niania dzieciom i  młodzieży 
odpowiednich warunków życia 
i nauki);
• profilaktyka „drugorzędo-
wa” –- dotycząca uczniów ze 
zwiększonym ryzykiem roz-
woju zaburzeń i  obejmująca 

wczesne wykrywanie ich obja-
wów (testy przesiewowe, pro-
filaktyczne badania lekarskie) 
oraz działania naprawcze;
• profilaktyka obejmująca po-
radnictwo czynne dotyczące 
uczniów z  problemami zdro-
wotnymi, społecznymi i  szkol-
nymi, przewlekle chorych i nie-
pełnosprawnych, którego celem 
jest zapobieganie dalszym, 

niepomyślnym skutkom tych 
zaburzeń.
• Profilaktyczna opieka zdro-
wotna nad uczniami powinna 
być realizowana przez pielę-
gniarki lub higienistki szkol-
ne w  gabinecie „profilaktyki” 
przy ścisłej współpracy z  pra-
cownikami szkoły i  rodzicami 
uczniów. 

(RoN)

  Umowa podpisana, więc można sobie pogratulować ...
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BUDOWA TO PIKUŚ, JEJ FUNKCJONOWANIE TO WYZWANIE

Wiecha zawisła na „metropolitance” 
w Kowalach
Coraz bliżej do otwarcia pierwszej w Polsce Metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach. Prace na budowie przebiegają 
zgodnie z planem, a niedawno byliśmy świadkami zawieszenia wiechy na budynku „metropolitanki”.

MAJĄ WSPÓLNE TEMATY

Spotkanie z leśnikami 
Związek Gmin Pomorskich 
oraz Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Gdańsku 
zorganizowały konferencję 
„Samorządy i  Lasy Państwo-
we w  rozwoju województwa 
pomorskiego”, która odbyła się 
w Chmielnie. 
– Podczas spotkania rozma-
wialiśmy chociażby o  gospo-
darce odpadami komunalny-
mi oraz o  zaśmiecaniu lasów. 
Jest to dość poważny problem 
i  podczas spotkania zastana-
wialiśmy się, co z  tym fantem 

zrobić. Pracownicy Lasów Pań-
stwowych sprzątają zaśmiecone 
tereny, ale to nie wystarcza i nie 
na tym rzecz polega. Musimy 
uświadamiać społeczeństwo, że 
śmieci nie wolno podrzucać. Po-
trzebna jest porządna edukacja – 
mówi nam Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie, który jest 
jednocześnie prezesem zarządu 
Związku Gmin Pomorskich.
Poza tym dyskutowano o gospo-
darce łowieckiej, która łączy Lasy 
Państwowe i lokalne samorządy.
– Gminy, a  dokładniej rzecz 

ujmując wójtowie, opiniują pla-
ny łowieckie i  ilość odstrzelanej 
zwierzyny. Ma to związek nie 
tylko z  liczbą zwierząt w  lesie, 
ale również ze szkodami, jakie 
wyrządzają rolnikom – dodaje 

Błażej Konkol. Powiedzieć 
jednak należy, że w tej materii 
wiele zmieniło się na lepsze.

(GR)

KOWALE, LUBLEWO

Potrącenia pieszych
Bardzo często poszkodowany-
mi w  wypadkach drogowych 
bywają piesi. Do dwóch takich 
zdarzeń doszło niedawno na te-
renie naszej gminy.
– O godz.17.40 dyżurny prusz-
czańskiej policji odebrał zgło-
szenie, że na ulicy Wybickiego 
w Lublewie doszło do potrące-
nia pieszej. O godz. 18.30 ode-
brał kolejną informację o potrą-
ceniu pieszej na ulicy Staropol-
skiej w Kowalach. Oficer dyżur-
ny natychmiast wysłał na miej-
sce policjantów ruchu drogowe-
go oraz powiadomił pozostałe 
służby ratownicze. Na miejscu 
wypadków technik kryminali-
styki zabezpieczył ślady, zrobił 
zdjęcia oraz sporządził szkic 
sytuacyjny, zbadano stan trzeź-
wości kierowców oraz pieszych 
– informuje asp. szt. Marzena 
Szwed-Sobańska, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszczu Gdańskim. 
Ze wstępnych ustaleń wynikało, 

że w Lublewie 48-letni kierow-
ca volkswagena golfa potrącił 
pieszą, która prawdopodobnie 
weszła pod koła nadjeżdżające-
go samochodu. Pomimo gwał-
townego hamowania samochód 
uderzył w pieszą, która została 
odrzucona na chodnik. 
– 38-latka trafiła do Akademii 
Medycznej w  Gdańsku, była 
trzeźwa. W Kowalach 33-letni 
kierowca renaulta laguny, skrę-
cając w  lewo w ulicę Staropol-
ską, potrącił pieszą przechodzą-
cą przez oznakowane przejście 
dla pieszych. Obaj kierowcy byli 
trzeźwi. Korzystając z  okazji 
przypominamy, że pieszy jest 
niechronionym uczestnikiem 
ruchu drogowego. Kierowcy 
muszą mieć świadomość, że 
pieszy w  konfrontacji z  samo-
chodem ma małe szanse – mówi 
rzecznik pruszczańskiej policji.

(GR)
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– Zapewniam, że inwestycja 
ukończona będzie w  terminie, 
a  już teraz zapraszam wszyst-
kich na zawieszenie wiechy, 
które zaplanowaliśmy na listo-
pad – mówił wiosną podczas 
rozpoczęcia prac Jacek Kowal-
ski, dyrektor zarządzający spół-
ki Strabag.
Trzeba powiedzieć, że pomylił 
się niewiele, bo zaledwie o kilka 
dni. Wiecha zawisła 7 grudnia.
– Cieszę się, że praktycznie po 
tak krótkim okresie czasu spo-
tykamy się w tym samym miej-
scu, by podnieść jakże znamien-
ną wiechę na budynku pierwszej 
w Polsce szkoły metropolitalnej. 
Dla realizatorów tego przedsię-
wzięcia był to trudny okres, bo 
jak długo żyję, nie pamiętam 
takiej pogody na jesieni. Bu-
dowlańcom przyszło tutaj po 
prostu walczyć – mówił Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy. – Nie pora mówić o tym, co 
chcielibyśmy zmienić wewnątrz 
szkoły, bo przyszło nam egzy-
stować w dynamicznie zmienia-
jącej się rzeczywistości. Jestem 

przekonany, że wspólnie z  na-
szymi partnerami z gminy wiej-
skiej Pruszcz Gdański i Gdań-
ska pokonamy wszystkie prze-
ciwności losu.
Magdalena Kołodziejczak, wójt 
gminy Pruszcz Gdański nie 
omieszkała podkreślić, że trój-
stronne porozumienie miało 
sens.
– Dzieje się dużo nie tylko na 
samej budowie. Spotykamy się 
i  rozmawiamy o  równie trud-
nym temacie, jakim jest samo 
funkcjonowanie tej szkoły, a nie 
jest to proste zadanie. Mam 
nadzieję, że 1 września miesz-
kańcy wszystkich trzech gmin 
zauważą efekty naszej współ-
pracy – dodała Magdalena 
Kołodziejczak.
– Trzymam kciuki za wyko-
nawcę, abyśmy wspólnie zain-
augurowali pierwszy w  histo-
rii metropolitalny rok szkolny 
2018/2019 – mówił Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska.
Obecny na uroczystości Ra-
iner Steindl, dyrektor finanso-
wy spółki Strabag skorzystał 

z okazji i przypomniał, że wie-
cha to jest tradycja budowlana, 
święto budowlańca. 
– Dobrze się składa, że aku-
rat w  tym miejscu się spotyka-
my, ponieważ Strabag świętuje 
w tym roku 30-lecie działalno-
ści w Polsce. Wszystko zaczęło 
się w Warszawie, a w Trójmie-
ście swoją działalność rozpo-
częliśmy 28 lat temu. Mam na-
dzieję, że wspólnymi siłami uda 
nam się osiągnąć cel, a więc roz-
począć nowy rok szkolny wła-
śnie w nowej szkole w Kowalach 
– podkreślił Rainer Steindl.
Przypomnijmy, że szkoła, któ-
ra kosztować ma ok. 36 mln zł, 
pomieści 1125 dzieci, w  tym 
125 przedszkolaków. Do ich 
dyspozycji będzie budynek dy-
daktyczny i  sala gimnastyczna 
z aulą widowiskową. Szkoła bę-
dzie się składać z dwóch 3-kon-
dygnacyjnych budynków A oraz 
B. W części A mieścić się będą 
pomieszczenia przedszkolne, 
szkoła podstawowa z 22 salami 
dydaktycznymi, biblioteka śro-
dowiskowa z czytelnią dostępną 

dla mieszkańców dzielnicy 
i  świetlicą. Z  kolei w  budyn-
ku B znajdzie się sala gimna-
styczna z  aulą widowiskowo-
-konferencyjną, stołówka oraz 
kuchnia. Na tym obszarze 
wykonane zostaną też boiska 
sportowe: boisko do piłki noż-
nej, boisko wielofunkcyjne (ko-
szykówka, siatkówka, tenis), 
bieżnia i  skocznia do skoku 
w  dal, a  także plac zabaw. Na 
terenie inwestycji powstaną 
drogi wewnętrzne oraz miejsca 
parkingowe, w  tym dla osób 
niepełnosprawnych. Wokół 
budynków zostaną ustawione 
elementy małej architektury, 
m.in. pergole przy placu zabaw, 
ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery. 

– W  tej chwili trwają prace 
związane z  budową ścian ze-
wnętrznych II piętra budynku 
dydaktycznego. Równolegle 
wykonywane są ścianki dzia-
łowe na parterze oraz I piętrze 
obiektu. W trakcie realizacji są 
również prace związane z mon-
tażem instalacji sanitarnej oraz 
wentylacyjnej. Zamontowano 

już 2 z  3 płyt stropodachu. 
Wykonawca rozpoczął także 
wykonywanie instalacji wen-
tylacji – informuje Agnieszka 
Zakrzacka, rzecznik prasowy 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska. 

(lubek)

  W jedności siła

  Na zawieszeniu wiechy nie zabrakło ważnych gości
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MAMY BARDZO UZDOLNIONĄ MŁODZIEŻ

Stypendia dla najlepszych 
sportowców i artystów
W miniony wtorek w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach odbyła się specjalna sesja, podczas 
której wręczono stypendia uczniom mającym na swoim koncie sukcesy artystyczne i sportowe na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim. 

W  gronie stypendystów bez 
trudu znajdziemy medalistów 
imprez, nie tylko szczebla 
krajowego. Niektórzy z  nich, 
mimo młodego wieku, mają 
już na swoim koncie meda-
le mistrzostw Europy, a  nawet 
świata.
– Postanowiliśmy, aby nasi naj-
zdolniejsi artyści i  sportowcy 
otrzymali dyplomy stypendysty 
podczas specjalnej, przedświą-
tecznej sesji Rady Gminy Kol-
budy. Ponieważ w gminie Kol-
budy mamy tak wiele uzdol-
nionej młodzieży, grudniowe 
posiedzenie odbędzie się w sali 
gimnastycznej kolbudzkiej 
szkoły. To wielkie wydarze-
nie dla młodych ludzi. Chcieli 
w nim uczestniczyć członkowie 
rodziny, ale również nauczycie-
le, którzy często mają ogromny 
wkład w rozwój talentów naszej 
młodzieży – mówi Marek Go-
liński, wicewójt gminy Kolbudy.
Roman Nowak z  kolbudzkie-
go urzędu wyjaśnia, że zgod-
nie z regulaminem z wnioskiem 
o  stypendium mogą występo-
wać: rodzice lub prawni opie-
kunowie, szkoła, klub sportowy, 
organizacja społeczna lub sam 
zainteresowany. 
– Wnioski za poprzedni rok 
szkolny, wraz z  kopiami do-
kumentów potwierdzających 
wybitne osiągnięcia ucznia, 
składane są w Urzędzie Gminy 
Kolbudy do 30 września. Ich 
kwalifikacją zajmuje się Ko-
misja Stypendialna, powołana 
przez wójta – wyjaśnia Roman 
Nowak.

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT 

Powołano Pomorską Unię Światłowodową
Szybki internet, likwidacja 
białych plam i  promocja dla 
gmin. Dzięki współpracy sa-
morządów i  biznesu w  109 
pomorskich gminach zreali-
zowane zostaną inwestycje 
związane z  szerokopasmo-
wym internetem, współfinan-
sowane ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfro-
wa (POPC).
Porozumienie „Pomorska 
Unia Światłowodowa” podpi-
sali marszałkowie wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław 
Struk i Paweł Orłowski, Bła-
żej Konkol i  Andrzej Pollak 
z Zarządu Gmin Pomorskich 
oraz Tomasz Kowal i  Maciej 
Nowohoński z  Orange Pol-
ska SA.
W  109 pomorskich gminach 
Orange Polska przygotowu-
je się do realizacji inwestycji 
związanych z  szerokopasmo-
wym internetem, współfi-
nansowanych ze środków 

Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa (POPC). Dzię-
ki temu światłowód dotrze 
do ponad 49 tys. gospodarstw 
domowych i  711 placówek 
oświatowych. 
– Cyfrowe wykluczenie to je-
den z  najbardziej pilnych do 
rozwiązania społecznych pro-
blemów. Dlatego wspólnie 
z  partnerami działamy, aby 
mieszkańcy naszego regionu 
mieli sprawny i  szybki dostęp 
do internetu – mówi Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. – I wła-
śnie podpisane porozumienie 
otwiera drogę do budowy sie-
ci światłowodowej. Inicjaty-
wa jest otwarta dla wszystkich 
chętnych. Mamy już deklaracje 
z 37 gmin, zapraszamy kolejne.
Wysoka, powyżej 100 MB/s, 
prędkość przesyłania danych 
staje się ogólnoeuropejskim 
standardem. Szerokopasmowy 
internet to nie tylko łatwiejszy 

dostęp do sieci, ale przede 
wszystkim możliwość rozwi-
jania społeczeństwa informa-
tycznego. Kursy e-learningowe, 
telepraca czy płatności on-line 
i  dostęp do urzędów znacząco 
ułatwiają życie społecznościom 
zamieszkującym odległe od 
centrów rejony województwa.
Do Pomorskiej Unii Światło-
wodowej może przystąpić każ-
da gmina z  województwa po-
morskiego. Dzięki podpisane-
mu dziś porozumieniu Orange 
Polska S.A. będzie przeprowa-
dzać w gminach spotkania z za-
kresu umiejętności cyfrowych. 
Związek Gmin Pomorskich 
przeprowadzi w lokalnych me-
diach kampanię zachęcającą do 
udziału w projekcie. Samorząd 
województwa pomorskiego, 
współdziałając z  pozostałymi 
partnerami projektu, będzie 
pośredniczyć w kontaktach po-
między Orange Polska a  gmi-
nami z  Pomorza. Zapewni 

również wsparcie w  zakresie 
działań informacyjnych.
– Chcemy, aby we wszystkich 
gminach regionu był szybki 
dostęp do internetu. W  ra-
mach Pomorskiej Unii Cy-
frowej zaprosiliśmy do współ-
pracy 109 gmin wiejskich. Do 
projektu dołączyły już mię-
dzy innymi: Cedry Wielkie, 
Nowa Karczma, Przywidz 
oraz Kolbudy W  miastach 
podejmujemy prace w ramach 
własnych środków – informu-
je Tomasz Kowal z  Orange 
Polska. 
– Liczę, że dzięki współpra-
cy samorządu województwa 
i  Związku Gmin Pomor-
skich z firmą Orange Polska, 
sprawnie i  szybko działający 
internet będzie w każdej gmi-
nie – dodał Błażej Konkol, 
prezes zarządu ZGP.

(MP)

STYPENDYŚCI

ARTYSTYCZNE
Agata Szlufik, Marta Samo-
tyjak, Agata Kukawka, Piotr 
Olesz, Jan Olesz, Natalia Or-
miańczyk, Zuzanna Żółtow-
ska, Małgorzata Patyk, Pa-
trycja Ordowska, Zofia Buss, 
Diana Gulgowska, Nikola Ma-
kowska, Weronika Bober.

SPORTOWE
Olaf Włodarczak, Barbara Ko-
ścielska, Alicja Hańska, Zofia 
Szlufik, Weronika Trzeciak, 
Cyprian Wyszomirski, Patryk 
Wyszomirski, Bartosz Czer-
wiński, Piotr Sękowski, Jan 
Sękowski, Oliwier Wirkus, 
Dominik Gulgowski, Julia Jur-
kiewicz, Błaszkowski Dawid, 
Łukasz Zaleski, Agnieszka 
Bylińska, Przemysław Szyb-
kowski, Mikołaj Michalski, 
Antonina Grzegorek, Dominik 
Czarnogorcew, Natalia Arent, 
Klaudia Kosowska, Julia Łan-
gowska, Amelia Dąbrowska, 
Kacper Dukat, Rozalia Dą-
browska, Marcin Ostaszewski, 
Tomasz Augustynowicz, Alek-
sandra Wąsowicz, Mikołaj 
Mering, Lena Wojciechowska, 
Hubert Tuszkowski, Wiktor 
Miotk, Aleksandra Grzegorek, 
Martyna Rawłuszko, Olaf Zu-
chowicz, Anna Dębska, Jakub 
Aftanasiuk, Paulina Karłow-
ska, Nadia Nowińska, Mario-
la Wittig, Zuzanna Wolska, 
Wiktor Murglin, Roksana 

Nowicka, Urszula Koralew-
ska, Jędrzej Koralewski, Jakub 
Michalski, Patryk Murglin, 
Szymon Micun, Adam Mi-
cun, Bianka Dutczak, Oskar 
Pyrzewski, Martyna Oberlan, 
Magdalena Frączak, Aleksan-
der Nowakowski, Antonina 
Seelau, Krystian Paczkow-
ski, Mateusz Woźniak, Ja-
kub Woźniak, Jan Woźniak, 
Adam Niemirowicz-Szczytt, 
Antoni Kukawka, Agata Ka-
linowska, Wojciech Kalinow-
ski, Tomasz Malinowski, Zofia 

Stanisławek, Martyna Rom-
ska, Jakub Balsiewicz, Bar-
tosz Sasin, Stanisław Bałdyga, 
Szymon Jakubiszak, Igor Le-
wiński, Dominik Lewiński, 
Rytlewska Martyna, Patryk 
Rodek, Aleksandra Sadownik, 
Piotr Kuras, Marcin Dolny, 
Magdalena Szymkiewicz, Fi-
lip Pęczek, Cyprian Obrycki, 
Bogusz Szczechowski, Kacper 
Kokiec, Kewin Kopeć, Stani-
sław Chwiećko, Sebastian Klo-
ska, Konrad Klain, Damian 
Szałucki, Klaudiusz Kloska, 

Filip Łącz, Piotr Jankowiak, 
Błażej Obrycki, Filip Przybył, 
Karol Kloska, Bogna Szcze-
chowska, Oliwia Nowakow-
ska, Dominika Przybył, Emi-
lia Jakus, Magdalena Kloska, 
Blanka Szwichtenberg, Julia 
Włodarska, Zuzanna Szym-
kiewicz, Izabela Laskowska, 
Joanna Czarnowska, Julia Ko-
biela, Magdalena Bławat, Lena 
Bartczak, Małgorzata Ma-
chola, Kamil Stencel, Borys 
Wenta, Maciej Łukiańczyk, 
Adrian Kryszyński, Oliwier 

Gradowski, Maksymilin 
Paulo, Szymon Sadło, Oskar 
Groszek, Antonii Kordek, 
Michał Tempski, Adrian Bi-
szewski, Kacper Gradowski, 
Damian Kalkowski, Jakub 
Parfińczyk, Kamil Spat, Ma-
teusz Golec, Adrian Nowa-
kowski, Michał Bernaś, Pa-
tryk Patura, Filipe Cabrita, 
Jan Idem, Tomasz Daszyński, 
Maciej Wiśniewski, Patryk 
Lewandowski, Jan Damec-
ki, Mateusz Sadło i  Szymon 
Michałowski.
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  Na terenie gminy Kolbudy cena wody pozostaje niezmieniona

RADNI PODJĘLI DECYZJĘ

Cena wody bez zmian
Dla mieszkańców wielu polskich miast i wsi koniec roku nie przyniósł dobrych 
wiadomości, ponieważ samorządy zmuszone były podnieść ceny wody. Spokojnie 
spać mogą za to mieszkańcy gminy Kolbudy, bowiem stawki pozostaną na tym 
samym poziomie. Taką decyzję podjęli kolbudzcy radni.

Jeszcze w  listopadzie Rada 
Gminy Kolbudy podjęła 
uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia taryf cen i  stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków na naszym terenie oraz 
ustalenie wysokości dopłat do 
taryf. Stawki zaproponowała 
spółka „Reknica”, która zajmu-
je się gospodarką wodno-ście-
kową, a  radni jednogłośnie je 
zaakceptowali. 
– Nasza działalność jest bardzo 
szeroka, dlatego możemy po-
zwolić sobie na taki luksus jak 
pozostawienie stawek na takim 
samym poziomie. Naszych pla-
nów nie są w stanie zniweczyć 
awarie, których usunięcie kosz-
towało nas w  ostatnim czasie 
nawet setki tysięcy złotych. 
Nie chcemy drenować kiesze-
ni mieszkańców naszej gminy. 
Stawki za wodę pozostaną na 
tym samym poziomie na pew-
no do końca przyszłego roku 
– mówi „Panoramie’ Ireneusz 
Olejnik, prezes „Reknicy”.

Taryfa dla zbiorowego zaopa-
trzenia w  wodę gospodarstw 
domowych w naszej gminie na-
dal wynosić będzie 3,64 zł net-
to/m³. Natomiast stawka opłaty 
abonamentowej wyniesie 6,00 
zł netto/odbiorcę/okres roz-
liczeniowy. Z  kolei wysokość 
cen za odprowadzanie ścieków 
nadal wynosić będzie 6,77 zł 
netto/m³. Odbiorcy rozlicza-
jący się na podstawie przepi-
sów dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody, zapłacą 
opłatę abonamentową w wyso-
kości netto 3,00 zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy. 
Radni zdecydowali się jednak 
wprowadzić dopłatę dla od-
biorców usług świadczonych 
przez spółkę „Reknica” w  wy-
sokości 0,28 zł netto do 1 m³ 
dostarczanej wody oraz 0,15 zł 
netto do 1 m³ odprowadzanych 
ścieków. 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy zauważa, że wpływ na 
wysokość opłat może mieć tzw. 
prawo wodne. 

– Na podstawie tych przepisów 
powstała spółka Wody Polskie. 
Będzie ona odpowiadać za re-
gulowanie cen w  całym kraju. 
W  praktyce samorządy prze-
stają więc mieć jakąkolwiek 
kontrolę nad polityką cenową 

wody. Mam nadzieję, że moje 
obawy są przedwczesne i  nasi 
mieszkańcy nie odczują no-
wych regulacji prawnych na 
swoich kieszeniach – komentu-
je Leszek Grombala.

(KL)
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UWAŻAJ Z SZALEŃSTWEM 

Biesiaduj zdrowo
Za kilka chwil zasiądziemy do 
wigilijnego stołu zastawionego 
smakołykami. Tradycja mówi, 
by tego dnia podanych zostało 
12 potraw, których należy spró-
bować. Warto jednak zachować 
umiar, aby reszty świąt nie spę-
dzić w szpitalu.
Jak radzi doktor Maria Roessler, 
specjalistka medycyny rodzinnej, 
właśnie rozsądek jest najważniej-
szy przy świątecznym stole.
– Jesteśmy zabiegani i  często 
jemy bardzo szybko. Powinni-
śmy natomiast biesiadować po-
woli, a  w  trakcie posiłku robić 
przerwy na rozmowy czy też 
śpiewanie kolęd, żeby jedzenie 
zostało strawione. Można po-
wiedzieć, że kolacja wigilijna jest 
wzorcową dietą prozdrowotną, 
której powinniśmy przestrzegać 
na co dzień. Nie zapychajmy się 
jedzeniem, ale delektujmy się 
nim. Spróbujmy każdej potrawy, 
ale w małych porcjach – podpo-
wiada Maria Roessler.
O  ile tradycyjna wigilijna kola-
cja jest postna, bezmięsna, to już 
drugiego dnia na świątecznym 
stole pojawiają się prawdziwe 
rarytasy, które do zdrowych nie 
należą, ale w  tym szczególnym 
okresie możemy sobie pozwolić 
na odrobinę szaleństwa.
– Już podczas przygotowywania 
potraw możemy zatroszczyć się 
o to, by były one w miarę zdro-
we. Dla przykładu: do sałatki za-
miast tłustego majonezu dodaj-
my jogurt naturalny. Do bigosu 
możemy dodać chude mięso, tak 
samo i  kiełbasę. Poza tym nie 

zajadajmy się samymi mięsnymi 
daniami. Starajmy się, by na 
talerzach znalazły się również 
warzywa. A  do tego wszyst-
kiego znakomity jest kompot 
z  suszonych owoców. Zaraz po 
obiedzie nie zabierajmy się za 
desery i kawę. Odpocznijmy od 
jedzenia. Wybierzmy się na spa-
cer. Starajmy się jak najmniej ko-
rzystać z samochodu, by dużo się 
ruszać – radzi doktor Roessler.
Niestety, nie wszyscy jednak do-
stosują się do tych rad, co póź-
niej może okazać się opłakane 
w skutkach. Przejedzenie w po-
łączeniu z alkoholem, i to w du-
żych ilościach, z całą pewnością 
okaże się zgubne.
– Najlepszym alkoholem jest 
czerwone wino, poprawiające 
krążenie. Nikomu nie zaszko-
dzi również kieliszek nalewki 
czy mocniejszego alkoholu, ale 
większa ilość w połączeniu z tłu-
stym jedzeniem będzie trucizną 
dla naszego organizmu. Jeżeli 
będziemy czuli się niedobrze, 
pojawi się ból brzucha i gorącz-
ka albo będziemy wymiotować, 
spróbujmy sami się wyleczyć. 
Należy w  takich sytuacjach 
przyjmować dużo płynów. Naj-
lepiej, jeżeli zaparzymy sobie 
herbatę ziołową – rumiankową 
albo miętową. Oczywiście wtedy 
będziemy musieli też zapomnieć 
o jedzeniu. Jeżeli to nie pomoże, 
konieczna będzie niestety wizyta 
w gabinecie lekarskim – ostrzega 
Maria Roessler.

(lubek)NIEBAWEM ZAPŁACIMY MNIEJ ZA ŚMIECI

Powstał Zakład Gospodarki Komunalnej w Kolbudach
Rada Gminy Kolbudy podjęła decyzja o powołaniu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Nowy podmiot zająć ma się 
utrzymaniem porządku na terenie naszej gminy. Wiadomo już, że prezesem spółki zostanie Krzysztof Hypki. Nie jest to 
osoba wyciągnięta z kapelusza, bo dotychczas prezes Hypki pełnił funkcję naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Kolbudy. 

Uchwałę w  sprawie powoła-
nia Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych podjęto 9 gło-
sami za. Dwóch radnych było 
przeciw i  dwóch wstrzymało 
się od głosu. Powstanie no-
wego podmiotu ma na celu 
znaczne podniesienie jakości 
usług. Spółka nie będzie na-
stawiona na zysk. Istnieje za-
tem realna szansa, że dzięki 
utworzonemu właśnie gmin-
nego zakładowi możliwe bę-
dzie w  przyszłości obniżenie 
stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Jedną z osób, która nie głoso-
wała za utworzeniem nowej 
spółki był Krzysztof Suchoc-
ki. Chcieliśmy otrzymać ko-
mentarz radnego, który ode-
słał nas jednak do swojego 
profilu facebookowego, gdzie 
wyraził opinię na ten temat.
„Mamy problem ze śmiecia-
mi. Powołamy własną firmę. 
Będziemy mieli wpływ na jej 
funkcjonowanie. Firma bę-
dzie gminna, można więc jej 

zlecić bez przetargu zadania 
własne gminy. Firma może 
działać „po kosztach”, więc 
opłaty za wywóz śmieci będą 
niskie. Ale pojawia się małe 
ALE! Nikt nie wie ile bę-
dzie kosztowało założenie tej 
firmy. Nikt nie wie ile trzeba 
kupić – wyleasingować sa-
mochodów śmieciarek. Nikt 
nie wie ile będziemy potrze-
bowali osób do pracy w  tej 
firmie. Nikt nie wie ile bę-
dzie kosztował odbiór śmieci 
zapewniany przez tę firmę. 
Może być taniej, ale nie musi. 
A co będzie, jak wyjdzie dro-
żej? Kto dopłaci do wywozu 
śmieci? Znowu będzie kolejna 
podwyżka ceny? – czytamy na 
profilu radnego Suchockiego. 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy podkreśla, że dzięki 
„komunalce” ma być taniej 
i czyściej. 
– Rozumiem radnych opo-
zycyjnych, którzy podważają 
celowość powołania spółki. 
Każdy doskonale wie, że jest 

to wdzięczny temat kampa-
nii wyborczej. Łatwo zbudo-
wać sobie większe notowania, 
budując je właśnie na nieza-
dowolonych mieszkańcach, 
którzy pomstują z powodu ba-
łaganu i  wysokich cen. Rów-
nież mnie to wkurza, ale my 
chcemy coś zmienić, a nie tyl-
ko o  tym mówić – podkreśla 
Leszek Grombala.
Prezes Hypki nie traci czasu 
i już podjął kilka niezbędnych 
kroków, związanych z  orga-
nizacją „komunalki”. Spółce 
potrzebny będzie sprzęt oraz 
pracownicy, którzy zajmą się 
m.in. walką z  nielegalnymi 
wysypiskami na terenie naszej 
gminy.
– W tej chwili usługę wywozu 
odpadów komunalnych nadal 
świadczy firma, z  którą gmi-
na podpisała umowę. Tak bę-
dzie jeszcze przez jakiś czas. 
Wszyscy wiemy, że tworzenie 
nowego przedsiębiorstwa nie 
jest prostym i  szybkim zada-
niem. Robimy wszystko, aby 

gminne pojazdy i  nasi pra-
cownicy jak najszybciej mo-
gli przystąpić do zadań, do 
których powołano spółkę. 
Najpierw chcemy pozyskać 
pojazdy i  zatrudnić obsługę, 
która będzie sprzątać. W tym 
celu przygotowujemy przetar-
gi na zakup nowych śmiecia-
rek i  pojemników dla miesz-
kańców – mówi Krzysztof 
Hypki.
Jak podaje Roman Nowak 
z  Urzędu Gminy Kolbudy, 
Zakład Usług Komunalnych 
planuje pozyskanie pięciu 
pojazdów. 
– Będą to trzy śmieciarki oraz 
dwa auta do przewozu selek-
tywnie zbieranych odpadów. 
Zakład planuje zatrudnienie 
od 15 do 17 osób. Do pracy 
biurowej, oprócz prezesa, za-
trudnione zostaną dwie osoby, 
w tym księgowy – dodaje Ro-
man Nowak.
Zgodnie z  wcześniejszymi 
zapowiedziami mieszkań-
cy domów jednorodzinnych 

otrzymają po dwa pojemni-
ki, tak jak miało to miejsce 
dotychczas. 
Z  kolei Krzysztof Hypki do-
daje, że dodatkowo przekazy-
wane będą worki do selektyw-
nej zbiórki odpadów. W  za-
budowie wielorodzinnej po-
jawią się nowe pojemniki na 
selekty. Zlikwidowane mają 
zostać ogólnodostępne miej-
sca selektywnej zbiórki, przy 
których tworzą się dziś dzikie 
wysypiska. Nastąpi to jednak 
nie wcześniej niż w kwietniu.

– Do czasu usunięcia dzi-
kich wysypisk i  likwidacji 
publicznych punktów zbiórki 
odpadów selektywnych, po-
dejmiemy aktywne działania 
w  zakresie utrzymania czy-
stości w ich okolicy. Postawi-
liśmy sobie ambitne zadanie, 
abyśmy na początku kwiet-
nia przyszłego roku mogli 
przejąć całość zadań związa-
nych z utrzymaniem czystości 
w gminie – zapowiada prezes 
Krzysztof Hypki. 

(GR)

  Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej został Krzysztof Hypki
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PODSUMOWANIE ROKU

STYCZEŃ - PRĘGOWO CIESZY SIĘ Z HALI SPORTOWEJ LUTY - BIAŁE SZALEŃSTWO

KWIECIEŃ - PIERWSZE SUKCESY „LISEWIANEK”MARZEC - II KAZIUCZEK NIEMENCZYŃSKI W KOLBUDACH

MAJ - RUSZYŁA BUDOWA SZKOŁY W KOWALACH CZERWIEC - KRAWCZYK I JANOWSKI W KOLBUDACH - WSPÓLNE POWITANIE LATA
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W GMINIE KOLBUDY

LIPIEC - WAKACJE POD BIAŁYMI ŻAGLAMI

WRZESIEŃ - ŻEGLARSKIE POŻEGNANIE LATA

LISTOPAD - STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

PAŹDZIERNIK -  PIERWSZY MOST KOMPOZYTOWY W POLSCE 

GRUDZIEŃ - SPOTKANIE MAŁŻEŃSKICH PAR W ŁAPINIE

SIERPIEŃ - STRAŻACY POMAGAJĄ UKRAIŃSKIM KOLEGOM
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KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM
TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

PROPOZYCJA DLA GDAŃSZCZAN

Sylwester z De Mono
Każdy z  nas chce w  wyjąt-
kowy sposób powitać nowy 
rok. Jedni wybierają się na 
bale, inni na klubowe impre-
zy, część z nas świętować bę-
dzie na domowych imprezach, 
a  niektórzy wybiorą zabawy 
pod chmurką.
– Jak co roku, Miasto Gdańsk 
i Scena Muzyczna Gdańskie-
go Archipelagu Kultury za-
praszają wszystkich miesz-
kańców, 31 grudnia na Targ 
Węglowy, gdzie o  godzinie 
22.00 rozpocznie się mu-
zyczne wydarzenie kończące 
rok 2017 – plenerowy Kon-
cert Sylwestrowy – zapowiada 
Paulina Chełmińska z  gdań-
skiej Sceny Muzycznej. Jak 
co roku, z myślą o mieszkań-
cach Gdańska rozpoczynamy 
przygotowania do organizacji 
Koncertu Sylwestrowego na 
Targu Węglowym. Jesteśmy 
przekonani, że i  tym razem 
gdańszczanie tłumnie wezmą 
udział w  szampańskiej za-
bawie podczas wieczornego 
koncertu, aby w  jego trakcie 
tradycyjnie o  północy złożyć 
sobie życzenia noworoczne.
31 grudnia o  godzinie 22.00 
na Targu Węglowym rozpocz-
niemy Koncert Sylwestrowy, 
na początku na scenie zabrzmi 
muzyka mechaniczna grana 
przez dj’a. Gwiazdą tegorocz-
nego wieczoru sylwestrowego 
będzie zespół De Mono.
– 2017 rok to dla zespołu De 
Mono bardzo ważny czas. 
Muzycy świętują 30 lat wspól-
nego grania na scenie. Z  tej 
okazji od marca podróżują 

po całej Polsce, spotykając 
się z  fanami podczas koncer-
tów w  ramach trasy „30/30”. 
W trakcie trzydziestu wystę-
pów na trzydziestolecie De 
Mono prezentuje utwory ze 
swojego najnowszego krążka 
„XXX”. Longplay nagrany 
w  stylowych, akustycznych 
wersjach zawiera dwanaście 
piosenek stanowiących prze-
krój twórczości grupy od po-
czątku jej istnienia – mówi 
Paulina Chełmińska.
Po koncercie przedstawiciele 
władz miasta złożą zgroma-
dzonym na Targu Węglowym 
mieszkańcom i  przyjaciołom 
Gdańska najlepsze życzenia 
noworoczne.
Punktualnie o północy niebo 
nad śródmieściem rozświetli 
spektakularny, 15-minutowy 
pokaz sztucznych ogni z  to-
warzyszeniem muzyki. 
– Nad projektem i  scenariu-
szem tego wyjątkowego wi-
dowiska profesjonalna ekipa 
pirotechniczna pracuje od 
początku listopada. Do po-
kazu zostaną użyte ładunki, 
których montaż na miejscu 
zajmie około 48 godzin. Jak 
co roku, przy okazji nocy 
sylwestrowej odbędzie się 
również konkurs butelkowy, 
organizowany przez Radę 
Miasta Gdańska. Na terenie 
koncertu rozstawione zostaną 
specjalne pojemniki, do któ-
rych będzie można wrzucać 
konkursowe butelki – dodaje 
Paulina Chełmińska.

(GR)

NASI WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH

Marszałek wręczył stypendia
Już w  poprzednim wydaniu 
„Panoramy” informowaliśmy 
o tym, że uczniowie z gminy 
Kolbudy zostaną uhonoro-
wani stypendiami marszałka 
województwa pomorskiego. 
– Cieszymy się, że wśród 

wyróżnionych przez marszał-
ka uczniów nie zabrakło re-
prezentantów naszej gminy. 
Uczniom gratuluję, ale też ży-
czę kolejnych sukcesów. Wie-
rzę w  nich i  jestem przekona-
ny, że nie spoczną na laurach 

i  swoją ciężką pracą osiągać 
będą kolejne cele – mówi 
nam Robert Aszyk, dyrektor 
Zespołu Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach.

(GR)

  Pamiątkowe zdjęcie “stypendystów marszałka”

  Umowa na budowę drogi została już podpisana

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.

przemijają 
przepowiednie bardzo 
pięknie ozdabiane 
pospolite i powszednie 
oraz te o klasie nieba 
co na końcu mają 
amen przepływają 
zachmurzenia 
ukrywając 
gwiazdozbiory pory 
roku i zdarzenia 
przeoczeniem 
pominięte epizodzik 
co w kolorze 
przebłyskując przez 
chmury może kusić 
nie najgorzej nie 
dotyka koniunktury 
a opactwo 
w opatrzności 
pokładając swe 
nadzieje zapomina że 
ogólność nie powinna 
się wyróżniać

Piotr  
Szczepański

ŁATWIEJ OMINIEMY KORKI

Magnacka bajpasem obwodnicy
Zaraz po nowym roku rozpocznie się budowa nowej drogi, która połączy Kowale 
z węzłem Szadółki. Inwestycja kosztować będzie 5 mln zł, a pieniądze na ten 
cel wyłoży samorząd Kolbud.

Korki w okolicach Kowal to żad-
na nowość.
– Aby ich uniknąć, kierowcy de-
cydują się na skorzystanie z  al-
ternatywnej trasy prowadzącej 
ulicami Ordynacką – Rycerską – 
Magnacką i Konną, aby dotrzeć 
do ulicy Jabłoniowej w Gdańsku. 
Niestety dziś jakość nawierzch-
ni ulicy Magnackiej pozostawia 
wiele do życzenia – mówi Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbudy. 
– Naszą decyzję chwalą również 
wszelkie służby ratownicze. In-
westycję pozytywnie oceniają 
m.in. pogotowie ratunkowe oraz 
straż pożarna, które zapewne 
w kryzysowych sytuacjach rów-
nież będą korzystały z  alterna-
tywnej trasy do Gdańska.
Nie od dziś wiadomo, że wystar-
czy mała stłuczka, żeby zabloko-
wać obwodnicę. Korki zaczynają 
się często już przy węźle Kowa-
le, ale dzięki bajpasowi, jakim 
będzie teraz ulica Magnacka, 
łatwiej będzie pokonać odcinek 
między drogą wojewódzką 221 
w Kowalach i ulicą Jabłoniową.
Gmina będzie musiała cały koszt 
inwestycji pokryć z  własnych 

środków, ponieważ nie otrzyma-
ła dofinansowania z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Długość nowej, asfaltowej 
nawierzchni liczyć będzie 1,3 
kilometra. Po jednej stronie 

drogi w projekcie ujęto bitumicz-
ną ścieżkę rowerową. Z  dru-
giej planowane jest wykonanie 
chodnika z kostki brukowej. Jest 
szansa, że w wakacje cały odci-
nek od drogi wojewódzkiej 221 

do ulicy Jabłoniowej pokonamy 
asfaltową nawierzchnią – mówi 
Adam Babkiewicz, kierownik 
Referatu Remontów i Inwestycji 
Urzędu Gminy Kolbudy.

(KL)
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POWIATOWY STÓŁ BOŻONARODZENIOWY

Przywidz z najpiękniejszym stołem
Za nami kolejna odsłona konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Jak co roku poziom był bardzo wysoki, rywalizacja zacięta, 
a o zwycięstwach decydowały niuanse. 

Powiatowy konkurs od kilku 
lat odbywa się na terenie gmi-
ny Trąbki Wielkie. Tym razem 
drużyny reprezentujące gmi-
ny powiatu gdańskiego gościło 

trąbeckie gimnazjum. Tego 
roku uczestnicy rywalizowali 
w  trzech kategoriach: stół bo-
żonarodzeniowy, ryba po grec-
ku i makowiec.

– Nic tak nie jednoczy ludzi jak 
wspólny stół, dlatego cieszę się, 
że tak wiele osób przyjęło nasze 
zaproszenie. Szczególnie się 
cieszę, że powiatowy konkurs 
kolejny raz odbywa się na tere-
nie naszej gminy – mówi Bła-
żej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie.
Ryszard Świlski, członek za-
rządu województwa pomor-
skiego, z  okazji zbliżających 
się świąt, życzył wszystkim 
uśmiechu.
– Nawet jak nie dostaniemy 
wymarzonego prezentu, to my-
ślę, że najdrobniejszy uśmiech 
będzie jego rekompensatą – 
mówił Ryszard Świlski.
Zdaniem jury najładniejszy 
stół przygotowały panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich z  Przy-
widza. Dwa kolejne miejsca 
przyznano KGW Cedry Małe 
i  KGW Wiślinka. Najsmacz-
niejszą rybę po grecku przygo-
towały panie z KGW Skowarcz. 
Smakiem musieli się obejść 
przedstawiciele Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Oddział 
w  Pruszczu Gdańskim, którzy 
zajęli 2. miejsce. Trzecią pozy-
cję przyznano paniom z KGW 
Suchy Dąb. Równych sobie 
w pieczeniu makowca nie mają 
z kolei panie z KGW Lisewiec. 
Drugie miejsce zajął kolejny 
reprezentant gminy Kolbudy 
– Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie Oddział w Kolbudach. 
Trzecim miejscem nagrodzono 
zaś KGW Mierzeszyn. 

Dodajmy jeszcze tylko, że or-
ganizatorami konkursu byli: 
powiat gdański, gmina Trąb-
ki Wielkie i  Pomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego 

w  Lubaniu. Imprezę uatrak-
cyjnił recital Anny i Romualda 
Spychalskich. 

(KL)
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SPOTKANIE MAŁŻEŃSKICH PAR W ŁAPINIE

Wspólnie przeżyli ponad pół wieku
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Słowa tej przysięgi wielu z nas zna na pamięć, bo sama sobie je przysięgała. Za to 
grono małżeństw, które wspólnie przetrwały co najmniej 50 lat jest niewielkie i można powiedzieć, że jest to grono elitarne. 

Pary, które obchodziły co naj-
mniej 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego, spotkały się na spe-
cjalnej uroczystości, którą zor-
ganizowano w  Hotelu Venus 
w Łapinie.
W  gminie Kolbudy tradycją 
stały się już spotkania, pod-
czas których wręczane są me-
dale za długoletnie pożycie 
małżeńskie.
– Jesteście wspaniałym przy-
kładem, szczególnie dla mło-
dzieży, jak można – mimo 
rozlicznych przeciwności losu 
– przeżyć razem kawał dobre-
go czasu. Dla większości ten 
kawał dobrego czasu, a  więc 
co najmniej pół wieku, to rzecz 
niewyobrażalna. W  tym roku 

po raz pierwszy od 19 lat go-
ścimy parę, która obchodzi 
70-lecie małżeństwa – mówił 
podczas uroczystości Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy. – Przeżyliście bardzo inte-
resujący okres życia naszej oj-
czyzny. Braliście udział w nie-
licznych dobrych i  złych mo-
mentach, które przekładały się 
zapewne na Wasze prywatne 
życie. Przed Wami, w  imieniu 
wszystkich mieszkańców na-
szej gminy, chylę czoła.
Małżonkowie z  wieloletnim 
stażem otrzymali, nadane 
przez Prezydenta RP, Me-
dale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.
W  tym roku wśród par 

najdłuższym, bo aż 70-letnim 
stażem małżeńskim mogą po-
chwalić się Izydora i  Jan Mar-
kowscy. Z  kolei 65-lecie ob-
chodzili w tym roku Stanisława 
i Józef Papis.
– Życzę Państwu przede 
wszystkim zdrowia. Najważ-
niejsze jest bowiem zdro-
wie, ale i  pogoda ducha. Jeśli 
będziecie pogodni, radośni 
i  optymistycznie nastawieni 
do świata, to i zdrowie się po-
prawi – życzył jubilatom Wie-
sław Rusiecki, przewodniczący 
Rady Gminy Kolbudy.
Z kolei ksiądz prałat Józef No-
wak, proboszcz parafii p.w. Św. 
Floriana w  Kolbudach zauwa-
żył, że tego typu uroczystości 

są ważne i potrzebne.
– Jesteście dowodem na to, że 
można być wiernym nie tylko 
sobie, ale także pewnym zasa-
dom. W  dzisiejszym, zwario-
wanym świecie wielu nie do-
trzymuje danego słowa drugiej 
osobie. Stąd też moje wielkie 
uznanie dla Was – mówił pro-
boszcz Nowak.
W gronie par, które obchodziły 
60-lecie pożycia małżeńskiego 

znaleźli się m.in. Zofia i  Jan 
Tempsy z Kowal.
– Mąż był elektrykiem, a  ja 
pracowałam na stołówce w ma-
jątku, w  miejscowości Wierz-
chucin Królewski, niedaleko 
Bydgoszczy. Najpierw wzięli-
śmy ślub cywilny, a rok później 
przysięgę małżeńską składali-
śmy sobie już przed ołtarzem. 
Nie byliśmy majętnymi ludź-
mi, dlatego było nam ciężko, 

ale krok po kroku pracowali-
śmy ciężko na nasz dobytek. 
Wychowaliśmy trzech synów 
i  dwie córki, doczekaliśmy się 
12 wnucząt i  jednego prawnu-
ka. Aby wytrwać w  jednym 
związku potrzebna jest cierpli-
wość, ale również wytrwałość. 
Trzeba być razem nie tylko 
w  dobrych chwilach, ale tak-
że tych ciężkich – mówią nam 
małżonkowie. 

Krzysztof Lubański
JUBILEUSZ 60-LECIA OBCHODZILI:
Agnieszka i Edmund Maroccy, Stanisława i Aleksander Wittstock, Hildegarda i Zygmunt Marczyń-
scy, Zofia i Jan Tempscy oraz Krystyna i Antoni Szymczak.

JUBILEUSZ 50-LECIA OBCHODZILI:
Wiesława i  Jan Tuchaj, Krystyna i  Krzysztof Kozdroń, Barbara i  Eugeniusz Reinke, Małgorzata 
i Zdzisław Szulc, Teresa i Wiesław Zaraś, Danuta i Marian Świąder, Danuta i Ryszard Saltarscy, 
Agata i Reinhard Panknin, Hanna i Zbigniew Ciechanowicz, Barbara i Alfred Aniskiewicz, Urszula 
i Edmund Myszkowscy, Astrid i Jakub Piechota , Rozalia i  Szczepan Czerwińscy, Kazimiera i  Jan 
Moskwa, Elżbieta i Gerard Drewing oraz Anna i Krzysztof Wołejszo.

Piotr  
Szczepański   Wszystkie stoły wyglądały pięknie, a potrawy apetycznie   Tegoroczny konkurs gościł 

w progach trąbeckiego gimnazjum
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NOWA SIEDZIBA POGOTOWIA UROCZYŚCIE OTWARTA

Najważniejsza inwestycja od blisko trzech dekad
Pogotowie ratunkowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od kilku tygodni działają w nowej siedzibie przy ulicy 
Raciborskiego. Uroczyste otwarcie najważniejszego budynku w powiecie gdańskim odbyło się ostatniego dnia listopada.

O budowie nowej siedziby po-
gotowia mówiło się już od kil-
ku lat. 
– W  2015 roku przygotowali-
śmy koncepcję budowy jednego 
budynku, w  którym mieści-
łoby się pogotowie ratunkowe 
i  PCPR. Już w  połowie po-
przedniego roku uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę, któ-
ra zakończyła się w  sierpniu. 
Przeprowadzka też nie była 
prostym zadaniem, ponieważ 
zarówno pracownicy pogoto-
wia, jaki i PCPR musieli prze-
cież jeszcze normalnie praco-
wać – mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Przypomnijmy, że poza pogo-
towiem funkcjonuje tu również 
poradnia chirurgiczna oraz 
nocna i  świąteczna obsługa 
chorych. Dodajmy, że władze 
powiatu pracują nad tym, aby 
zakres usług medycznych był 
tu jeszcze szerszy.
– Cieszę się, że inwestycja zo-
stała zrealizowana. Prace nad 
projektem rozpoczęły się, kiedy 
byłem jeszcze radnym powia-
tu gdańskiego. Dyskusje były 
burzliwe, byliśmy w  opozycji, 
ale doszliśmy do porozumie-
nia. Dlatego sądzę, że jest to 
dobry przykład udanej współ-
pracy rządzących z opozycją – 
powiedział podczas uroczysto-
ści otwarcia pogotowia Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski. 
– Wszystkim mieszkańcom 
powiatu gdańskiego życzę, 
aby byli zdrowi, a  ratownicy 
z pogotowia nie mieli do kogo 
wyjeżdżać.
W  tym miejscu warto dodać, 
że pruszczańskie zespoły me-
dyczne tuż przed uroczystym 
otwarciem placówki udało się 
wzmocnić nową karetką oraz 
motocyklem ratowniczym.
Anna Czarnecka, przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i  Położnych zauwa-
żyła, że miejsce jest nie tyl-
ko ładne dla oka, ale przede 

wszystkim skupia profesjonal-
nych medyków. 
– Nowa siedziba przyczyni się 
do jeszcze lepszej pracy pra-
cowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, którą 
już teraz oceniamy na bardzo 
wysokim poziomie – dodał 
Dariusz Majorek, dyrektor po-
morskiego oddziału Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
– Otwarcie tego obiektu jest 
dowodem na to, że dla władz 
powiatu ważne są sprawy spo-
łeczne i troska o mieszkańców. 
Nowe miejsce poprawi jakość 
naszej pracy, ale również spra-
wi, że w  bardziej komforto-
wych warunkach przyjmować 
będziemy naszych klientów 
– mówi Beata Kowalczyk, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.
Zdzisława Tulęba, która pełni 
rolę zawodowej rodziny zastęp-
czej podkreśla, że PCPR jest 
ważną dla niej instytucją.
– Praca wszystkich rodzin za-
stępczych nie skupia się tylko 
na pracy nad dziećmi. Robimy 
wszystko, aby dzieci wróciły 
do swoich naturalnych rodzin. 
Pomaga nam w  tym Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzi-
nie, gdzie często odbywają się 
różnego rodzaju spotkania za-
równo dla dzieci, jak i dla nas. 
Teraz, w nowej siedzibie, orga-
nizacja takich spotkań będzie 
znacznie prostszym zadaniem 
– podkreśla Zdzisława Tulęba. 
– Dziękujemy, że doczekaliśmy 
się miejsca, które jest tak bar-
dzo potrzebne nam i  naszym 
dzieciom. 
Podkreślić należy, że niema-
łą cegiełkę w  realizacji tego 
przedsięwzięcia dołożyło mia-
sto, które przekazało powiato-
wi działkę oraz 2 mln zł.
– W  imieniu wszystkich sa-
morządów powiatu gdańskie-
go ośmielę się powiedzieć, że 
jest to dla nas najważniejszy 

budynek naszego powiatu. 
Naszym zdaniem jest to naj-
ważniejsza inwestycja od 27 
lat, a więc od przywrócenia sa-
morządu terytorialnego, która 
była zrealizowana nie tylko na 
terenie Pruszcza Gdańskiego, 
ale również całego powiatu 
gdańskiego. To wielki dzień 
dla naszej społeczności – pod-
kreślił Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Cała inwestycja, łącznie z wy-
posażeniem placówki, koszto-
wała ok. 10 mln zł. Niektórzy 
twierdzą, że to dużo i spodzie-
wali się, że przy Raciborskie-
go stworzony będzie szpital 
na miarę tego w Leśnej Górze 
z serialu „Na dobre i na złe”.
– Są to pieniądze powiatu, 
a dokładniej rzecz ujmując pie-
niądze podatników. Aby zre-
alizować inwestycję musieliśmy 
posiłkować się kredytem, ale 
myślę, że nie będziemy mieli 
problemu z  jego spłaceniem – 
mówi Stefan Skonieczny. 
Z  kolei Marian Cichon, wice-
starosta gdański podkreśla, że 
realizacja inwestycji okazała 
się stosunkowo tanim przed-
sięwzięciem. Gdyby inwestycja 
ruszyła teraz, to zdaniem wice-
starosty, kosztowałaby ponad 
15 mln zł. Przypomnijmy, że 
początkowo inwestycję oszaco-
wano na ok. 11 mln zł, ale po 
przetargu cena ta okazała się 
znacznie niższa.
– Placówka ta nigdy nie będzie 
szpitalem, ponieważ w  budże-
cie naszym nie mamy takich 
środków, jakie musielibyśmy 
wyłożyć na utrzymanie obiek-
tu. Pogotowie ratunkowe dzia-
ła w oparciu o kontrakt z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. 
Niedawno wygraliśmy konkurs 
na nocną i  świąteczną obsługę 
chorych, dzięki czemu pogoto-
wie działa do godziny 8 rano, 
a  swoją pracę rozpoczyna już 
o godzinie 15.00. W weekendy 
i  święta czynne jest natomiast 

całą dobę – tłumaczy Marian 
Cichon.
Wicestarosta dodaje, że w pla-
nach jest uruchomienie ca-
łodobowego ambulatorium 
chirurgicznego, które czynne 

byłoby całą dobę.
– Chcąc skorzystać z  doraźnej 
opieki medycznej, nasi miesz-
kańcy muszą jechać do Gdań-
ska. Dlatego też mamy na-
dzieję, że takie ambulatorium 

uda się uruchomić w Pruszczu 
Gdańskim. To byłaby już wi-
sienka na naszym torcie – pod-
sumowuje Marian Cichon.

Krzysztof Lubański

  Przecięciem wstęgi dokonano symbolicznego otwarcia nowej placówki przy ulicy Raciborskiego

ZE ŚWIĄTECZNYM PROGRAMEM

Koncert w Kowalach 

W  miniony piątek w  nowo 
otwartym oratorium parafii 
św. Kingi w Kowalach odbył 
się koncert uczniów z  Nie-
publicznej Szkoły Muzycz-
nej I  stopnia ARTIS. – Sala 
została specjalnie wyre-
montowana i  przygotowana, 
a wspólnie pracowali nad tym 
parafianie i  przedstawicie-
le muzycznej szkoły w  Ko-
walach – mówi nam Joanna 

Dzięcielewska z  Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej I  stopnia 
ARTIS.
Licznie zgromadzoną widow-
nię przywitali: ks. Wiesław 
Srogosz, proboszcz parafii św. 
Kingi w Kowalach oraz Marek 
Dzięcielewski, dyrektor prowa-
dzący muzyczną szkołę.
– W  programie świątecznym 
wystąpili uczniowie i  nauczy-
ciele Niepublicznej Szkoły 

Muzycznej Artis. Koncert 
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem słuchaczy, którzy 
licznie przybyli do Kowal – 
dodaje Joanna Dzięcielewska. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
szkoła muzyczna z  Kowal 
istnieje 4 lata, a od tego roku 
posiada uprawnienia szkoły 
publicznej.

(GR)

  

  Na otwarciu pogotowia pojawiło się wielu znamienitych gości
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ŁAPIŃSKA PARA ZAWŁADNĘŁA PARKIETEM

Seniorzy bawili się w Kolbudach
Prawie 300 starszych mieszkańców gminy Kolbudy spotkało się w sali 
gimnastycznej Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 
w Kolbudach na balu seniorów. Jak zawsze na tego typu imprezach humory 
dopisywały, a muzyka na żywo nie pozwalała zbyt długo usiedzieć na miejscu. 

Bale organizowane dla senio-
rów z  gminy Kolbudy stają się 
już tradycją. Nasi mieszkańcy 
chętnie przyjmują zaproszenie 
na taneczne spotkania. Pyszne 
jedzenie, darmowy transport 
oraz idealna do zabawy muzyka 
stanowią doskonałą receptę na 
wysoką frekwencję. Nie inaczej 
było podczas ostatniej imprezy. 
W  imieniu władz gminy Kol-
budy uczestników balu powi-
tał Marek Goliński, wicewójt 
gminy Kolbudy.
– W  listopadzie obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień 
Seniora. Odbyły się już bale 
w sołectwach, a spotkaliśmy się 
w Łapinie, Pręgowie i Bielków-
ku. Dzisiaj postanowiliśmy, 
zgodnie z tradycją, zaprosić se-
niorów z całej gminy Kolbudy, 
od Kowal, Otomina, Jankowa, 
aż po Buszkowy i  Czapielsk – 
mówił Marek Goliński.
Robert Aszyk, dyrektor kol-
budzkiej szkoły, a  więc go-
spodarz miejsca, w  którym 
zorganizowano spotkanie 
powitał zebranych, życząc 

szampańskiej zabawy i  miłego 
wieczoru. 
– To są przeboje naszej mło-
dości – mówiła Pani Anna. – 
W  takiej atmosferze człowiek 
czuje się o trzydzieści lat młod-
szy. Jestem stałą bywalczynią 
gminnych balów. Liczba osób, 
które się tu pojawiają dowodzi, 
że to trafiony pomysł. 
Podczas listopadowej edycji 

balu pojawił się nowy punkt 
programu. Pary reprezentujące 
poszczególne sołectwa rywa-
lizowały o  miano króla i  kró-
lowej parkietu. Pomysłodawca 
konkursu, Wiesław Rusiecki, 
przewodniczący Rady Gminy 
Kolbudy przygotował dla naj-
lepszych statuetki z  osobistą 
dedykacją. Występy uczestni-
ków rywalizacji oceniało jury. 

Seniorzy prezentowali swoje 
umiejętności w  różnych sty-
lach tanecznych. Poziom ry-
walizacji był naprawdę wysoki. 
Ostatecznie najwyżej oceniono 
występ pary reprezentującej 
Łapino, która zaledwie o jeden 
punkt wyprzedziła tancerzy 
z sołectwa Kowale.

(GR)

  Na dobrą zabawę nigdy nie jest za późno

WYCHOWANIE I ROZWÓJ
Jak skutecznie zaangażować dzieci w świąteczne przygotowania?
Święta to czas, w  którym zbyt 
często natłok obowiązków i stres 
związany z obawą, czy wszystko 
uda się przygotować powoduje, 
że wielu z nas zaczyna traktować 
przygotowania świąteczne jako 
przykry obowiązek. Bywa, że 
jest to też stresujący czas dla na-
szych dzieci, które zwyczajnie się 
nudzą i  zaczynają szukać naszej 
uwagi, dodatkowo odczuwając 
że jesteśmy sfrustrowani i  zmę-
czeni. A  wystarczy tylko dobra 
organizacja i zaangażowanie całej 
rodziny. Przedświąteczne przy-
gotowania należy rozpocząć od 
zrobienia listy wszystkich zadań, 

a następnie podzielić je między do-
mowników. Należy pamiętać, aby 
dzieciom powierzyć czynności od-
powiednie do ich możliwości i wie-
ku. Nastolatek bez problemu pora-
dzi sobie np. z wycieraniem kurzy, 
odkurzaniem, czy nawet umyciem 
łazienki. Najmłodszym można 
powierzyć posprzątanie swoich 
zabawek, czy poprosić o  ułożenie 
książek na półkach. Wspólne pie-
czenie oraz wykonanie ozdób świą-
tecznych zaangażuje całą rodzinę, 
która przy okazji będzie się świet-
nie bawić. We wspólnym przygo-
towywaniu świąt najważniejsze 
są chęci naszych dzieci a  nie ich 

umiejętności. Warto o tym pamię-
tać, nim zwrócimy uwagę na nie-
dokładnie wytarty stolik czy rozsy-
paną mąkę. Zresztą dzieci, na pew-
no będą czuć się wyróżnione oraz 
odpowiedzialne za powierzone im 
zadanie a to sprawi, że każdą czyn-
ność wykonają dokładnie. Dodat-
kowo na pewno będą szczególnie 
pamiętać te święta, a być może już 
przy najbliższej okazji zaoferują 
swoją pomoc. We wspólnym przy-
gotowaniu świąt równie ważne są 
atmosfera oraz nauka współpracy. 
Zaangażowanie dzieci w  pomoc 
uczy ich również odpowiedzialno-
ści i  pracy w  grupie. Przykładem 

jest poproszenie pokłóconego ro-
dzeństwa aby wspólnie zapako-
wali prezenty lub zrobili jedną de-
korację, np. łańcuch. W wieczór 
wigilijny każde dziecko może po-
czuć się gospodarzem i np. zapra-
szać gości do stołu, czy w oczeki-
waniu na kolację zaproponować 
wspólne śpiewanie kolęd. Zaan-
gażujmy zatem nasze dzieci do 
pomocy i  przygotowania tego-
rocznych świąt. Niech i one po-
czują, że samodzielnie przyczyni-
ły się do stworzenia tej magicznej  
i  ciepłej atmosfery w  gronie  
całej rodziny.

(pau.)

JUŻ W STYCZNIU

Beksiński w Gdańsku
– Zbiór ponad stu prac Zdzi-
sława Beksińskiego – foto-
grafii, fotomontaży i  grafik 
komputerowych – będzie 
można obejrzeć podczas wy-
stawy artysty od 4 stycznia do 
4 lutego w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. Wydarze-
niu towarzyszyć będą m.in. 
wykłady multimedialne, pre-
zentacje filmów dokumental-
nych o  artyście oraz pokazy 
VR, czyli wirtualnej rzeczy-
wistości – informuje nas Do-
rota Patzer z biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Tak bogate ujęcie umożliwia 
poznanie nieznanych dotąd 
epizodów z  życia Zdzisława 
Beksińskiego oraz niezna-
nych bliżej obszarów jego ak-
tywności artystycznej. 
– 20 stycznia o  godz. 16.00 
odbędzie się biograficzny 
wykład multimedialny „Bek-
siński a sztuka współczesna”, 
który odbędzie się w  Sali 
Głównej teatru. Wykład 
może również zostać popro-
wadzony dla zorganizowa-
nych grup szkolnych w  in-
nym, dodatkowym terminie 
– mówi Dorota Patzer.
Zdzisław Beksiński (1929-
2005) to wybitny arty-
sta współczesny – foto-
grafik, rzeźbiarz, malarz, 

grafik. Urodzony w  Sanoku. 
Po ukończeniu architektu-
ry na Politechnice Krakow-
skiej w  1955 roku powrócił 
do rodzinnego miasta. W la-
tach 50. zajął się fotografią, 
następnie rysunkiem, ma-
larstwem, rzeźbą, grafiką, 
od połowy lat 70. wyłącznie 
malarstwem. W  1977 roku 
przeprowadził się z  rodziną 
do Warszawy, gdzie konty-
nuował twórczość malarską, 
a w latach 90. odkrył grafikę 
komputerową. Został bru-
talnie zamordowany w  war-
szawskim mieszkaniu. Bo-
gaty dorobek artystyczny za-
pisem testamentowym trafił 
do Muzeum Historycznego 
w Sanoku, gdzie artysta od lat 
przekazywał swoje najlepsze 
prace.

(DP)Wystawa 
„BEKSIŃSKI NIEZNANY”
Gdański Teatr Szekspirowski, 
Sala Wystawiennicza i Foyer

ul. W. Bogusławskiego 1
Wernisaż 4 stycznia 

(wstęp na zaproszenia)
Wystawa otwarta będzie 

codziennie w dniach 
5 stycznia – 4 lutego 

w godz. 14.00 – 20.00.
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REKLAMA REKLAMA

WIELKA IMPREZA U NAS
Jamboree 2020 w Gdańsku
Europejski Komitet Skauto-
wy przyznał ZHP prawa do 
organizacji Europejskiego 
Jamboree Skautowego 2020. 
Miasto Gdańsk będzie go-
spodarzem tego wydarzenia 
i zaprosi harcerzy z całej Eu-
ropy na Wyspę Sobieszewską. 
Organizatorzy liczą, że przy-
jedzie ok. 20 tys. skautów. 
Jest to kolejna wielka, mię-
dzynarodowa impreza, której 
gospodarzem będzie Gdańsk. 
Jego gospodarz Paweł Ada-
mowicz mówi, że to potwier-
dza wyjątkową pozycję mia-
sta i  jest jeszcze jedną okazją 
do promowania Gdańska. 
– Zrobimy wszystko, by ci 
młodzi Europejczycy, którzy 
do nas przyjadą, czuli się tutaj 

jak u siebie w domu i chętnie 
do nas wracali – mówi Paweł 
Adamowicz. 
Warto w tym miejscu jeszcze 
zauważyć, że w  przyszłym 
roku zlot harcerzy z  okazji 
100-lecia ZHP również zor-
ganizowany zostanie na Wy-
spie Sobieszewskiej. Swój 
udział zapowiedziało ponad 
15 tysięcy osób. Przez 11 dni, 
od 6 do 16 sierpnia, harcerze 
ze wszystkich zakątków Pol-
ski wraz ze skautami z  za-
przyjaźnionych organizacji 
z  całego świata będą razem 
uczyć się, bawić i na nowo od-
krywać, czym jest braterstwo, 
praca nad sobą i służba.

(GR)

  Harcerze z całego świata przyjadą w 2020 roku do Gdańska
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O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Młodzież podzieliła się wrażeniami 
Niejednokrotnie na naszych łamach informowaliśmy o zagranicznych wojażach 
młodych mieszkańców naszej gminy, którzy w ramach różnych projektów 
odwiedzali swoich rówieśników w Rosji albo na Ukrainie.
Ci, którzy brali udział w part-
nerskich wyjazdach, spotkali 
się z  włodarzami naszej gmi-
ny. Była to doskonała oka-
zja, by młodzież podzieliła się 
swoimi wrażeniami z  pobytu 
za wschodnią granicą w  Jawo-
rowie, czy Sankt Petersburgu. 
Z  kolbudzką młodzieżą spo-
tkali się Leszek Grombala, wójt 
gminy i  jego zastępca Marek 
Goliński. Na spotkaniu obecny 
był także Robert Aszyk, dyrek-
tor Zespołu Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach.
– Porozumienie o  współpra-
cy gminy Kolbudy i  Jaworowa 
na Ukrainie, podpisane kilka 
lat temu, zaowocowało na po-
czątku października wyjazdem 
naszej młodzieży do zaprzy-
jaźnionej ukraińskiej miej-
scowości i  dało szansę pozna-
nia bliżej kraju sąsiadującego 
z Polską. Z kolei na przełomie 
września i  października mia-
ła miejsce realizacja drugiej 
części projektu wymiany mło-
dzieży między Polską i  Rosją. 
Grupa 15 uczniów Zespołu 
Kształcenia Podstawowego 

i  Gimnazjalnego w  Kolbu-
dach wraz z  opiekunami go-
ściła w  Średniej Szkole Ogól-
nokształcącej nr 216 z  Pogłę-
bioną Nauką Języka Polskie-
go im. Adama Mickiewicza 
w  Petersburgu – przypomina 
Robert Aszyk, dyrektor szkoły 

w Kolbudach.
Spotkanie nie miało stricte ofi-
cjalnego charakteru, o  czym 
niech świadczy chociażby nie-
spodziewana wizyta Mikołaja, 
w rolę którego wcielił się Wie-
sław Rusiecki, przewodniczący 
Rady Gminy Kolbudy.

O  efektach międzynarodowej 
współpracy kolbudzkiej szkoły 
z  partnerami z  Ukrainy, Rosji 
oraz Niemiec będziemy oczy-
wiście informować na łamach 
„Panoramy”.

(lubek)
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NASZ BRAMKARZ NAJLEPSZY

Wicemistrzostwo w Starogardzie 

W  Starogardzie Gdańskim 
rozegrano halowy turniej pił-
karski Wiśnia Cup 2017. Bar-
dzo blisko końcowego suk-
cesu byli nasi reprezentanci, 
którzy zakończyli piłkarskie 
zmagania na 2. miejscu.
Młodzi zawodnicy z  Kolbud 
z  problemami – szczególnie 
w fazie grupowej – dotarli do 
strefy medalowej. Najpierw 
pokonali rywala zza miedzy 
– GKS Kowale (1:0), by w ko-
lejnym spotkaniu 1:1 zremiso-
wać z  Olimpią Osowa, a  na-
stępnie 4:0 rozgromić mło-
dą reprezentację gdyńskiej 
Arki. W  ostatnim spotkaniu 

grupowym kolbudzka druży-
na 0:3 przegrała z  Beniamin-
kiem 03 Niebiescy. To jednak 
wystarczyło, by awansować do 
półfinału. Tu przeciwnikiem 
naszego zespołu była Sparta 
Sycewice. W  regulaminowym 
czasie gry nie doczekaliśmy się 
rozstrzygnięcia, a  w  rzutach 
karnych nasi piłkarze wygra-
li 3:2. W  wielkim finale GKS 
ponownie spotkał się z Benia-
minkiem. Rewanż nie udał 
się naszym zawodnikom, któ-
rzy tym razem przegrali 1:2, 
zdobywając tym samym tytuł 
wicemistrzowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że 

najlepszym bramkarzem tur-
nieju wybrany został nasz 
zawodnik Tomasz Filipek 
z Kolbud.

(GR)

 Piłkarze GKS Kolbudy zajęli 2. miejsce w halowych potyczkach w Starogardzie Gdańskim
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PRZYGOTOWANIA ROZPOCZNĄ SIĘ 22 STYCZNIA

Przed sezonem lidera braliby w ciemno
Jesteśmy na półmetku rozgrywek piłkarskich w V lidze. Liderem jest drużyna GKS Kowale, a kibice naszego rodzynka 
w tych rozgrywkach liczą z całą pewnością, że taka kolejność zachowana będzie już do końca sezonu.

Już w  poprzednim sezonie 
działacze klubowi oraz piłka-
rze z  Kowal liczyli na awans 
do IV ligi. Nie udało się. Te-
raz też są blisko upragnionego 
mistrzostwa w  V lidze, ale do 
zakończenia zmagań i  fetowa-
nia sukcesu pozostało aż 15 
spotkań. 
Pierwszą rundę rozgrywek bar-
dzo dobrze ocenia szkolenio-
wiec zespołu z Kowal – Robert 
Kugiel.
– Przed rozpoczęciem sezonu 
bralibyśmy w ciemno taki wy-
nik. Początek był trudny, bo 
przegraliśmy derby z  Czarny-
mi. Jednak po tej wpadce wy-
grywaliśmy mecz z  meczem 
i rozkręcaliśmy się. Przed roz-
poczęciem sezonu do zespołu 
dołączyło dwóch zawodników, 
którzy okazali się prawdziwym 
wzmocnieniem. W  przerwie 
zimowej nie będziemy robić 
znacznych roszad kadrowych. 
Być może wprowadzone zosta-
ną jedynie korekty – mówi „Pa-
noramie” Robert Kugiel.
Liderzy z Kowal mają teraz zi-
mową przerwę. Przygotowania 
do rundy wiosennej rozpoczną 

się już 22 stycznia. Plan tre-
ningów i  sparingów jest już 
ustalony.
– Przygotowania mamy dopię-
te na ostatni guzik. Wszystkie 
mecze sparingowe rozegramy 
na obiekcie gdańskiej politech-
niki. Zaplanowaliśmy siedem 

sparingów, w  których zagra-
my z: Sztormem Mosty, GKS 
Kolbudy, Gedanią, Jaguarem, 
Sokołem Zblewo, Orlętami 
Reda. Jeden z meczów zagramy 
w Starogardzie Gdańskim – in-
formuje nas trener Kugiel.
Miejmy nadzieję, że na koniec 

sezonu kolejność w  tabeli nie 
ulegnie zmianie.
– Jesteśmy liderami, ale rywa-
li do mistrzowskiego tytułu 
nie brakuje. Głównym naszym 
rywalem powinien być zespół 
z Władysławowa, który jest po-
układany, solidny, a  przy tym 

  Piłkarze GKS Kowale sparingowe mecze rozgrywać będą na boisku politechniki w Gdańsku

V LIGA

1. GKS Kowale       15     39    54:17
2. MKS Władysławowo      15     38    44:13
3. Czarni Pruszcz Gdański    15     32    42:20
4. Orlęta Reda       15     31    48:19
5. Vietcisa Skarszewy      15     29    43:28
6. KS Kamienica Królewska  15     26    43:25
7. Bałtyk II Gdynia     15    24    40:27
8. Sztorm Mosty       15    19    19:26
9. Polonia Gdańsk      15    19    23:20
10. Orzeł Trąbki Wielkie      15    19    23:30
11. Gedania II Gdańsk      15    19    34:38
12. GKS Sierakowice      15    18    27:25
13. Kaszuby Połchowo      15    14    28:48
14. Sokół Ełganowo      15    12    16:49
15. KS Mściszewice      15      4    17:77
16. Kamionka Sopot      15      3    15:54

ma stabilną sytuację finansową. 
Myślę, że nie powinniśmy za-
pominać również o drużynach 
z Redy i Pruszcza Gdańskiego 
– dodaje szkoleniowiec.
Wiadomo już jak długa zimo-
wa przerwa czeka naszych za-
wodników. Piłkarze okręgówki 

na boiska wracają 17 marca. Na 
inaugurację rundy wiosennej 
dojdzie do meczu na szczycie 
– derbów powiatu gdańskiego, 
w  którym GKS Kowale poje-
dzie po komplet punktów do 
Pruszcza Gdańskiego.

(lubek)

GRATKA DLA FANÓW SZCZYPIORNIAKA

Międzynarodowy turniej 
w Trójmieście
Już nie tylko piłka siatkowa, 
ale i  piłka ręczna przyciąga na 
trybuny polskich aren sporto-
wych niezliczone tłumy fanów. 
Powodów do narzekań nie 
powinni mieć pomorscy fani 
szczypiorniaka.
– Już w  grudniu kibice repre-
zentacji Polski seniorów w piłce 
ręcznej będą mogli wspierać na-
szych szczypiornistów podczas 
nowego, międzynarodowego 
turnieju rozgrywanego w  for-
mule FINAL4 pod nazwą „Pu-
char4Narodów”. Pierwsza edy-
cja „4NationsCup” odbędzie się 
28-29 grudnia w  Ergo Arenie 
– informuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy hali.
W  tegorocznym „4Nation-
sCup”, obok reprezentacji Pol-
ski, udział wezmą drużyny 
narodowe Japonii, Bahrajnu 
i  Białorusi. Bilety można już 
kupować. Organizatorem tur-
nieju jest Związek Piłki Ręcz-
nej w  Polsce, który corocznie 
planuje zapraszać trzy reprezen-
tacje narodowe z całego świata, 
z  którymi biało-czerwoni będą 
rywalizować w Polsce w okresie 
świąteczno-noworocznym.
– „4NationsCup” jest wydarze-
niem świątecznym – organizo-
wanym w  bardzo atrakcyjnym 

momencie roku, niosącym ze sobą 
wielki potencjał promocyjny dla 
lokalnych społeczności, samo-
rządów, firm, obiektów sporto-
wych oraz ich partnerów. Już teraz 
ZPRP zaprasza operatorów aren 
sportowych oraz miasta i  samo-
rządy do współpracy i współorga-
nizacji turnieju w kolejnych latach, 
bowiem „4NationsCup” jest i bę-
dzie turniejem cyklicznym – pod-
kreśla Damian Drobik, dyrektor 
ZPRP ds. relacji zewnętrznych.
To jednak nie koniec dobrych 
wieści dla miłośników szczypior-
niaka na najwyższym krajowym 
poziomie. Swoje ligowe mecze 
w gościnnych progach Ergo Are-
ny rozgrywać będzie gdańskie 

Wybrzeże, które dotychczas wy-
stępowało w hali AWFiS.
– Chcemy zadbać przede wszyst-
kim o komfort naszych kibiców. 
Ergo Arena to zdecydowanie 
lepsza infrastruktura, kibice będą 
mieli dostęp do restauracji i baru. 
To także nieporównywalnie 
większa pojemność hali. Naszym 
celem w  przyszłości jest zapeł-
nienie Ergo Areny do ostatniego 
miejsca. Głęboko wierzymy, że 
swoją grą zachęcimy kibiców do 
przyjścia i  przekonamy ich za-
równo do siebie, jak i do dyscy-
pliny – dodaje Damian Wleklak, 
menadżer Wybrzeża.

(KL)
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  Pomorscy kibice bardzo chętnie przychodzą 
do Ergo Areny na mecze piłki ręcznej

GKS KOLBUDY

Tomek Filipek, 
Kamil Stencel, 
Borys Wenta, 

Maciek Łukiańczyk, 
Oliwier Gradowski, 

Szymon Sadło, 
Antek Rugień, 

Adrian Kryszyński.
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