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Skorzystaj z gminnej dotacji
Jeszcze do końca miesiąca prowadzony będzie 
nabór wniosków o udzielenie gminnej dotacji 
na zakup i  montaż odnawialnych źródeł 
energii w budynkach mieszkalnych.

Już wkrótce ferie zimowe. Spragnieni białego 
szaleństwa odliczają już zapewne godziny do zajęć, 
które tradycyjnie mają odbywać się na stoku narciarskim 
w Trzepowie. Z zajęć narciarskich skorzysta tym razem 
ok. 200 młodych mieszkańców naszej gminy.

Biblioteka w małej szkole  
W  świeżo wyremontowanych pomieszcze-
niach małej szkoły w  Pręgowie mieścić się 
będzie filia Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Korzystać z niej będzie można już po feriach.

W czerwcu rusza budowa 
Wielkimi krokami zbliża się początek budowy 
basenu przy szkole w Kolbudach. W Starostwie 
Powiatowym w  Pruszczu Gdańskim złożono 
właśnie wniosek o pozwolenie na budowę.

Najmłodsze dziecko związku
W  Łapinie odbyło się noworoczne spotkanie 
Związku Gmin Pomorskich. Gospodarzem 
spotkania była gmina Kolbudy, która jest 
najmłodszym dzieckiem samorządowej organizacji.

STR. 10STR. 3 STR.6 STR. 11

Białe szaleństwo w Trzepowie 

STR. 5

FERYJNE KINO MALUCHA

Stali bywalcy „Kina malucha” wiedzą 
doskonale, że w naszej ofercie znajdują 
się filmy, które jeszcze niedawno gościły 
na kinowych afiszach. Nasza propozycja 
jest całkowicie bezpłatna – mówi Roman 
Nowak z Urzędu Gminy Kolbudy.
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Nasze kalendarium
• 22 stycznia, BOTO Bluesowy Poniedziałek #89, 
godz. 21.00, Sopot, Bohaterów Monte Cassino 54B

• 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

• 27 stycznia (sobota), Luxtorpeda, godz. 19.00, 
Scena Sopot, al. Franciszka Mamuszki 2

• 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

• 4 lutego (niedziela), II Charytatywny Koncert 
Przemek Dzieciom, godz. 18.00, Scena Teatralna 
NOT w Gdańsku, ul. Rajska

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

• 9 lutego (piątek), Lechia Gdańsk – Wisła 
Kraków, godz. 20.30, Stadion Enarga Gdańsk

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

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

• 15 lutego (czwartek), Wieczór z Hanną 
Banaszak, godz. 19.00, Oliwski Ratusz Kultury,  
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

• 17 lutego (sobota), Bracia Figo Fagot, godz. 
20.00, Scena Sopot, al. Franciszka Mamuszki 2

• 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

• 24 lutego (sobota), Acid Drinkers, godz. 19.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 25 lutego (niedziela), Terence Blanchard,  
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 27 lutego (wtorek), Ciao Italia! The Best of San 
Remo, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul.. Kazimierza Górskiego 8

• 5 marca (poniedziałek), Neo-Nówka, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 8 marca (czwartek), Ira, godz. 20.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 21 marca (środa), Trefl Sopot – Asseco Gdynia, 
godz. 19.00, Ergo Arena

• 6 kwietnia (piątek), The Kelly Family,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 – 18 czerwca (czwartek – niedziela),  
21. Oficjalne Międzynarodowe Zawody  
w Skokach CSIO 5* w Sopocie

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina Power, 
Ergo Arena
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„Aktywne Sołectwo Pomorskie”, 
czyli nowy projekt dla gmin
Rusza nowy program i nowa propozycja dla pomorskich 
sołectw - „Aktywne Sołectwo Pomorskie”. W ramach 
projektu gminy z Pomorza mogą dostać do 10 tys. zł na 
m.in. remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni 
pod chmurką. Wnioski o dofinansowanie można składać do 
końca lutego 2018 r. 

Pomoc finansowa samorządu 
województwa pomorskiego 
dla mieszkańców wsi obej-
muje wyłącznie projekty in-
westycyjne. Przedsięwzięcie 
„Aktywne Sołectwo Pomor-
skie” ma wspierać rozwój de-
mokracji lokalnej i społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcia, które mogą 
dostać dofinansowanie, po-
winny służyć potrzebom 
mieszkańców wsi. – Mogą być 
to wszelkie inicjatywy, które 
poprawiają bezpieczeństwo 
i  jakość życia społeczności 
wiejskiej, np. nowe chodniki, 
oświetlenie, świetlice, boiska, 
miejsca spotkań i  integracji, 
które będą wykorzystywane 
podczas lokalnych imprez czy 
siłownie pod chmurką – tłu-
maczy marszałek Mieczysław 

Struk. – Już od dłuższe-
go czasu dostajemy sygnały 
o  tym, że wiele sołectw ma 
pomysły na takie przedsię-
wzięcia. Ważne też, żeby pla-
nowane inwestycje integro-
wały mieszkańców – dodaje 
marszałek.

Starający się o  dofinasowane 
mogą dysponować wkładem 
własnym, a  o  środki finanso-
we dla sołectw mogą ubiegać 
się gminy. Zgodnie z  regula-
minem realizacja projektów 
musi zakończyć się najpóźniej 
15 listopada 2018 r.

– To ważne, by wypełnio-
ne dokumenty złożyć w  nie-
przekraczalnym terminie do 
28 lutego 2018 r. – podkreśla 
Krzysztof Pałkowski, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 

Środowiska i  Rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 
– Liczy się data wpływu do 
urzędu, a  nie stempla pocz-
towego – dodaje Pałkowski. 
Szczegółowe informacje o do-
finansowaniu i  wzory doku-
mentów można znaleźć pod 
adresem http://bit.ly/2ELG-
SOX. Informacje można też 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 58 32 68 324/635.

Przedsięwzięcie „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie” wpi-
sują się w  Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020, która, poprzez integra-
cję i aktywizację społeczności 
wiejskich, zakłada, współ-
działanie mieszkańców na 
rzecz rozwoju wspólnoty re-
gionalnej i lokalnej.

WYSTĄPILI O POZWOLENIA NA BUDOWĘ

W czerwcu rusza budowa pływalni w Kolbudach
Wielkimi krokami zbliża się początek budowy basenu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. 
W Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim złożono właśnie wniosek o pozwolenie na budowę.

Na początku tego miesiąca 
władze kolbudzkiej gminy spo-
tkały się z projektantami spor-
towego obiektu. Projektanci 
mają do poprawienie jeszcze 
tylko kilka szczegółów.
– Wniosek o pozwolenie na bu-
dowę został już złożony. Zgod-
nie z przepisami starostwo ma 
62 dni na wydanie decyzji. 
Mam nadzieję, że wszystkie 

dokumenty są dobrze przygo-
towane i za dwa miesiące ogło-
simy przetarg na budowę. Aby 
latem rozpocząć budowę base-
nu – mówi „Panoramie” Adam 
Babkiewicz, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i  Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Według szacunków kolbudz-
kich urzędników budowa 
pływalni pochłonąć może co 

najmniej 12 milionów zło-
tych. Gmina będzie chciała 
jednak pozyskać zewnętrzne 
dofinansowanie.
– Będziemy się starali o  dofi-
nansowanie ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i  Turystyki 
– informuje Adam Babkie-
wicz. – Myślę, że pierwsze pra-
ce rozpoczną się na przełomie 
wiosny i  lata. Na zrealizowa-
nie tego przedsięwzięcia mamy 
dwa lata. W  tym roku chce-
my zakończyć wszystkie prace 
ziemne.
Robert Aszyk dodaje, że budo-
wa pływalni rozpocznie się po 
zakończeniu roku szkolnego.
– Budowa trwać ma dwa lata, 
ponieważ nie chcemy się spie-
szyć. Wykonawca ma mieć czas 
na bardzo dokładną i  rzetelną 
realizację inwestycji, aby nie 
popełnił żadnego błędu – mówi 
dyrektor Aszyk.
Pływalnia wybudowana zosta-
nie zaraz przed głównym wej-
ście do szkoły, a  więc na tzw. 
placu apelowym. Główna niec-
ka składała się będzie z sześciu 
25-metrowych torów. Trzy tory 
będą podnoszone, a aby ułatwić 

pracę ratownikowi, przez śro-
dek przebiegać będzie kładka 
oddzielająca część głęboką od 
części ruchomej. Druga niec-
ka o  głębokości od 30 do 80 
centymetrów liczyć będzie 20 
metrów długości. Będzie to 
swego rodzaju brodzik zabawo-
wo-rekreacyjny. Na pływalni 

zaplanowano również antreso-
lę, skąd będzie można obser-
wować zmagania pływaków.
– Oprócz tego w  obiekcie ma 
się znaleźć jacuzzi, natomiast 
bliżej hali sportowej znajdować 
się będą dwa duże pomieszcze-
nia, gdzie skorzystać będzie 
można z  zabiegów odnowy 

biologicznej – dodaje Robert 
Aszyk.
O  postępach w  przygotowa-
niach tej długo wyczekiwa-
nej inwestycji w naszej gminie 
będziemy oczywiście na bie-
żąco informować na naszych 
łamach.

(lubek)
  Basen wybudowany ma być właśnie w tym miejscu

  Wstępna wizualizacja basenu w Kolbudach
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JAK KARAĆ DZIECI MĄDRZE I SKUTECZNIE
Znów nie posprzątało w  swo-
im pokoju, zawzięcie odmawia 
odrobienia lekcji czy oddania 
tableta. Napięcie rośnie i w  ta-
kich chwilach czujemy, że zaraz 
wybuchniemy. ,,Kara musi być’, 
,,Tym razem mu nie popuszczę’’ 
często myślimy w złości. Jak na-
leży się zachować w  takich sy-
tuacjach? Czego należy unikać, 
aby kara uczyła, a nie niszczyła 
nasze dzieci? Jasno i konkretnie 
pokazujmy dzieciom co jest do-
bre, a co złe. Nie powinno być 
tak, że na początku śmiejemy 
się kiedy małe dziecko nas ko-
pie, a następnie któregoś dnia po 
tym, jak uderzyło nas zbyt moc-
no okazujemy złość i  wymie-
rzamy karę.  Przecież wcześniej 
pokazaliśmy dziecku, że zaba-
wa w bicie jest dobra, ponieważ 
przyzwalaliśmy na nią i  razem 
z nim śmialiśmy się z tego. Na-
leży już od samego początku, 
kiedy pojawia się takie zacho-
wanie wytłumaczyć dziecku, 
że nie może w  ten sposób się 

zachowywać. Ważne jest, aby nie 
tłumaczyć tego w ferworze zaba-
wy, tylko wówczas, gdy dziecko 
jest spokojne i skupione. Pozwól-
my dzieciom zmierzyć się z kon-
sekwencjami ich zachowania. 
Jeśli więc celowo zepsuł swoją 
zabawkę, nie biegnijmy do sklepu 
po nową, tylko pozwólmy dziec-
ku zmierzyć się z  jej stratą.  Za-
wsze należy stosować kary, które 
są konstruktywne, a  ich wymie-
rzenie sprawi, że dziecko nauczy 
się dobrego postępowania, a  nie 
zacznie się nas bać. Kiedy ogarnia 
nas złość na dziecko i chcemy mu 
powiedzieć, że mamy go dość, 
jest niezdarne albo niegrzeczne 
należy zawsze ugryźć się w język. 
Kary w żadnym wypadku nie po-
winny odbierać dziecku godności 
ani poczucia własnej wartości. 
Nigdy nie należy krzyczeć, po-
równywać, poniżać, obrażać ani 
wyśmiewać dziecka – te meto-
dy nie są nie tylko nieskuteczne, 
ale przede wszystkim krzywdzą 
nasze dzieci. Musimy zdać sobie 

sprawę, że większość zachowań 
dzieci nie wynika z jego złośliwo-
ści, czy premedytacji. Często to 
my wysyłamy dzieciom sprzeczne 
komunikaty, nie jesteśmy konse-
kwentni w działaniu ani słowach. 
Zatem następnym razem, kiedy 
dziecko nie posprząta swojego 
pokoju, nie róbmy tego za niego, 
kiedy jest na podwórku. Ma to też 
związek z naszą postawą, szcze-
gólnie gdy nasze postępowanie 
oddziałuje na dziecko bardziej 
niż słowa. Dziecko słyszy i  wi-
dzi, co robią dorośli i bierze z nas 
przykład. W  karaniu rodzicie 

powinni trzymać wspólny front, 
dzięki temu dzieci będą nas le-
piej słuchać. Jeśli np. twój part-
ner nie pozwolił dziecku na 
obejrzenie bajki, bo było nie-
grzeczne, nie zmieniaj już jego 
decyzji, nawet jeśli uważasz ją 
za błędną. Postarajcie się też 
nie rozstrzygać spornych kwe-
stii w  obecności dziecka. Kary 
działają wychowawczo i należy 
je wymierzać, ale trzeba to robić 
mądrze, adekwatnie do wieku, 
winy i sytuacji.
 

(pau.)

KANALIZACJA, ŚWIETLICA I BOISKO

Dzieje się w Jankowie Gdańskim
Mimo zimy na terenie Jankowa Gdańskiego prowadzona jest budowa kanalizacji 
deszczowej w sąsiedztwie ulic Podgórnej i Borówkowej. Prowadzone są też 
prace w zabytkowym budynku świetlicy wiejskiej, która przechodzi właśnie 
gruntowny remont. Młodzież i sympatycy sportu z zaciekawieniem spoglądają 
natomiast w kierunku boiska piłkarskiego.

Śnieg i  mroźna pogoda nie 
przeszkadzają budowlańcom 
w  układaniu nowej kanalizacji 
deszczowej, dzięki której z ulgą 
odetchną mieszkańcy ulic Pod-
górnej i  Borówkowej. Obfite 
opady deszczu czy wiosenne 
roztopy sprawiają, że okolica 
niemalże zamienia się w jezio-
ro. Część mieszkańców w  po-
gotowiu trzyma budowlane 
palety, które w momencie wy-
stąpienia podtopień pełnią rolę 
prowizorycznych pomostów.
– W  rejonie zalewanych ulic 
trwa właśnie budowa kanali-
zacji deszczowej z  rur betono-
wych, którymi odprowadzone 
zostaną wody opadowe i  roz-
topowe z systemów melioracyj-
nych części Jankowa. Instalacja 
będzie miała długość 600 me-
trów, a  średnica betonowych 
rur wyniesie od 600 do 800 
mm. Projekt przewiduje budo-
wę 18 studni, w tym separator 
i  osadnik. Woda odprowadza-
na będzie do pobliskiego sta-
wu – mówi Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i  Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Prace powinny zakończyć się 
wiosną, a ich koszt to suma bli-
sko 800 tys. zł.
Roboty remontowe trwają też 
w  budynku, w  którym mieści 
się świetlica wiejska w  Janko-
wie. Obiekt zyska znacznie 

większy metraż, nowe toalety 
oraz wzmocniona zostanie jego 
konstrukcja. Zakres prac obej-
muje także wymianę wysłużo-
nej instalacji elektrycznej, sa-
nitarnej oraz wodnej. Wnętrze 
świetlicy, która przez wiele lat 
służyła mieszkańcom, zostanie 
całkowicie przebudowane. Tu 
prace powinny zakończyć się 
do końca marca.
Młodych mieszkańców oraz 
kibiców sportowych interesu-
ją również prace, które zaob-
serwować można w  okolicach 

boiska piłkarskiego, przy któ-
rym przed rokiem oddano do 
użytku nowe zaplecze spor-
towe. Również tam spotkać 
można pracowników w  robot-
niczych kombinezonach. Przy 
boisku rozpoczynają się wła-
śnie prace ziemne. Wycinka 
drzew oraz równanie terenu 
mają związek z realizacją więk-
szego projektu, który ma pole-
gać na budowie nowego, tra-
wiastego i  pełnowymiarowego 
boiska. Będzie ono zlokalizo-
wane po lewej stronie budynku 

zaplecza sportowego. Za obiek-
tem umiejscowiony ma nato-
miast zostać plac zabaw. Po-
wierzchnia całego kompleksu 
sportowo-inwestycyjnego ma 
wynieść ok. 1,3 ha. Rozpo-
czynające się właśnie prace 
polegające na przygotowywa-
niu terenu powinny potrwać 
do końca marca. O  kolejnych 
etapach informować będziemy  
na bieżąco.

(RoN)

  Roboty remontowe trwają też w budynku, w którym mieści się świetlica wiejska w Jankowie
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KONKURS KOLĘD KASZUBSKICH

Noworoczny orszak
Przez Kolbudy po raz kolejny 
przeszedł Orszak Noworocz-
ny. W  barwnym pochodzie, 
który wyruszył z  placu ape-
lowego Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjal-
nego, wzięli udział gównie 
uczniowie naszych szkół. 
Staje się powoli tradycją, że 
wydarzeniu temu towarzyszą 
opady śniegu oraz niska tem-
peratura. Kilkudziesięciooso-
bowa grupa ze śpiewem na 
ustach udała się do Urzędu 
Gminy Kolbudy, gdzie odbył 
się drugi Gminny Konkurs 
Kolęd Kaszubskich.
Tylu koronowanych głów 
mieszkańcy gminy Kolbu-
dy nie widzieli już dawno. 
W  barwnych, tradycyjnych 
strojach w  orszaku masze-
rowali członkowie kolbudz-
kiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorsk iego, 
współorganizatorzy wydarze-
nia. Nie zabrakło przedsta-
wicieli władz gminy. Opady 
śniegu i  niska temperatura 
sprawiły, że tempo przemar-
szu było stosunkowo szyb-
kie. Być może było tak rów-
nież dlatego, że na finiszu na 
uczestników czekały przygo-
towane wcześniej przekąski 
i  napoje. Po błyskawicznym 
posiłku i ogrzaniu strun gło-
sowych można było wreszcie 
rozpocząć występy sceniczne.
– Chcielibyśmy, aby te kon-
kursy na stałe zagościły w ka-
lendarzu imprez gminnych. 

To, co robią panie i  panowie 
dyrektorzy, nauczyciele, czy 
to, co robi Prezes oddzia-
łu Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, to wszystko 
nobilituje nas, naszą gminę 
i  ten kawałek naszej ojczy-
zny, w  której ludzie od wie-
ków posługiwali się mową 
kaszubską. Wy nie tylko się 
nią posługujecie, ale również 
świetnie śpiewacie. Trzyma-
my kciuki, aby wszystko wy-
szło fantastycznie i  abyśmy 
się świetnie bawili – mówi 
Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy.
W  konkursowych potycz-
kach oklaskiwano młodzież 
ze szkół w Kolbudach, Luble-
wie, Bielkówku, Buszkowach, 
Pręgowie i  Kowalach. Za-
równo stroje uczestników, jak 
i  poziom przygotowania do 
konkursu zasługują na wiel-
kie słowa uznania. Wypeł-
niona do ostatniego miejsca 
sala koncertowa onieśmiela-
ła nieco najmłodszych akto-
rów kaszubskiego spektaklu. 
Wszyscy poradzili sobie jed-
nak śpiewająco.
Nie mogło się oczywiście 
obyć bez nagród, wyróżnień 
i  upominków. Najlepsi ode-
brali okazałe statuetki. Na-
grody wręczali organizatorzy 
konkursu. Żaden z  uczest-
ników konkursu nie odszedł 
z pustymi rękami.

(RoN)

  Tylu koronowanych głów mieszkańcy gminy Kolbudy  
nie widzieli już dawno

  Za nami kolejny Konkurs Kolęd Kaszubskich
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FERYJNE KINO MALUCHA

Białe szaleństwo w Trzepowie 
Już wkrótce ferie zimowe. Spragnieni białego szaleństwa odliczają już zapewne godziny do zajęć, które tradycyjnie mają odbywać 
się na stoku narciarskim w Trzepowie. Z zajęć narciarskich skorzysta tym razem ok. 200 młodych mieszkańców naszej gminy.

Urząd Gminy Kolbudy nie za-
pomina o najmłodszych miesz-
kańcach, którzy styczniowo-lu-
tową przerwę w nauce spędzać 
będą w  domach, i  z  różnych 
powodów nie będą mogli jeź-
dzić do Trzepowa. Stało się 
już tradycją, że w  okresach 

  Wszystkie dzieciaki zapraszamy do „Kina malucha”

wolnych od zajęć szkolnych 
dzieci zapraszane są do sali 
koncertowej na projekcje po-
pularnych filmów. Nie inaczej 
będzie podczas tegorocznych 
ferii. Pierwszy seans odbędzie 
się w poniedziałek, 29 stycznia,  
o godzinie 10.00.

– Stali bywalcy letnich i zimo-
wych projekcji w ramach „Kina 
malucha” wiedzą doskonale, 
że w naszej ofercie znajdują się 
filmy, które jeszcze niedawno 
gościły na kinowych afiszach. 
Nasza propozycja jest oczy-
wiście całkowicie bezpłatna 

– informuje Roman Nowak 
z Urzędu Gminy Kolbudy.
Przez dwa tygodnie zimo-
wych ferii (od poniedziałku 
do piątku) w  imieniu organi-
zatorów zapraszamy zawsze  
na godzinę 10.00. 
– Z  ulubionymi bohaterami 

filmowymi najmłodszych spo-
tykamy się więc codziennie od 
29 stycznia do 9 lutego. Seanse 
nie odbędą się we wtorek, 30 
stycznia, ponieważ tego dnia 
w  sali koncertowej trwa sesja 
Rady Gminy Kolbudy, a  tak-
że w pierwszy lutowy weekend 

– dodaje Roman Nowak.
Informację o tym, jaki film za-
oferujemy małym kinomanom 
w konkretnym dniu, otrzymać 
będzie można dzwoniąc pod 
numerem 58 691 05 21.

(GR)

KOLBUDY-UFFENHEIM

Chcą stowarzyszenia
Gmina Kolbudy chlubnym wy-
jątkiem wśród wiejskich samo-
rządów. Żaden nie jest aż tak 
zaangażowany we współpracę 
międzynarodową.
Pierwszym i  zarazem najstar-
szym partnerem Kolbud jest 
niemieckie miasto Uffenheim, 
z którym pierwsze kontakty zo-
stały nawiązane przed piętnasto-
ma laty, a umowę o partnerstwie 
podpisano dokładnie 10 lat temu. 
Współpraca ta, jak również inne 
kontakty gminy Kolbudy z  za-
granicznymi partnerami, służy 
głównie młodzieży – wymia-
nie, zawieraniu nowych znajo-
mości czy doskonaleniu języka 
niemieckiego. Przez te wszyst-
kie lata z bawarskim Uffenheim 
współpracują również jednostki 
Straży Pożarnej, stowarzysze-
nia prowadzące działalność kul-
turalną, szkoły oraz miejscowi 
przedsiębiorcy.
Korzyści płynące dla gminy Kol-
budy ze współpracy z zagranicz-
nymi partnerami są nie do prze-
cenienia. Ważne jest zwalczanie 
stereotypów oraz otwieranie się 
na świat.
Aby ta współpraca była bardziej 
owocna postanowiono zawiązać 
specjalne stowarzyszenie. Inicja-
torem tego przedsięwzięcia jest 
Robert Aszyk, dyrektor Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach.
– Nasze polsko-niemieckie 
partnerstwo rozwija się, a  my 

wyciągamy wnioski na przy-
szłość. Myślę, że kolejnym bar-
dzo dobrym krokiem będzie 
założenie stowarzyszenia, do 
którego mogliby należeć wszyscy 
chętni mieszkańcy naszej gmi-
ny. Dzięki temu można jeszcze 
bardziej zacieśniać polsko-nie-
mieckie stosunki, a przypomnę, 
że już teraz nie są one najgorsze, 
ponieważ w  czasie wyjazdu do 
Uffenheim nasza młodzież śpi 
u rodzin niemieckich i tak samo 
jest podczas pobytu Niemców 
w  Kolbudach – tłumaczy nam 
Robert Aszyk.
Dyrektor Aszyk wierzy, że sami 
mieszkańcy przyjmą inicjatywę 
i  rozpoczną proces tworzenia 
stowarzyszenia. Dodajmy,  że do 
powstania organizacji potrzeba 
zaledwie 15 osób, które utworzy-
łyby grupę założycielską.
 – Co ciekawe, takie stowarzy-
szenie działa już w  Niemczech. 
Po powstaniu naszej organizacji 
działania między polską i  nie-
miecką stroną mogłyby być pro-
wadzone z pominięciem urzędu 
gminy. Poza tym stowarzysze-
nie jako organizacja pozarządo-
wa mogłoby starać się o  środki 
finansowe na współpracę part-
nerską prowadzoną na różnych 
płaszczyznach – dodaje Robert 
Aszyk.
Do tematu wrócimy oczywiście 
w jednym z kolejnych wydań na-
szego miesięcznika.

(lubek)
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ZNALEZIENIE PRACY TO ŁATWIZNA

3035 nowych miejsc pracy 
oraz 14 sfinalizowanych pro-
jektów inwestycyjnych na Po-
morzu. To był dobry rok dla 
regionu, najlepszy od 7 lat. 
W rezultacie, Pomorskie tra-
fiło na czwarte miejsce wśród 
najbardziej dynamicznie roz-
wijających się regionów Euro-
py według Milken Institute. 
Jednym z kryteriów oceny był 
całkowity wzrost miejsc pra-
cy w  ostatnich 7 latach. Pod 
tym względem województwo 
uplasowało się na drugim 
miejscu spośród przebada-
nych regionów.
- Od 2011 zespół Invest in 
Pomerania obsłużył 805 za-
pytań inwestorskich, które 
zaowocowały 83 zakończony-
mi projektami. Jednak to wła-
śnie 2017 rok był rekordowy 
pod względem nowych miejsc 
pracy i inwestycji dla przemy-
słu – podsumowuje Wojciech 

Tyborowski, dyrektor Invest in 
Pomerania.
Na przestrzeni ostatnich sied-
miu lat bezrobocie spadło 
z 13,2 proc. do 5,5 proc. i obec-
nie jest 1 proc. mniejsze niż 
ogólna stopa bezrobocia w Pol-
sce. Województwo pomorskie 
odnotowało także drugi naj-
wyższy wzrost liczby pracu-
jących w  kraju – w  II kwarta-
le 2017 roku wyniósł on 23,8 
proc. (w porównaniu do całości 
kraju: 5,7 proc.). Obecnie licz-
ba zatrudnionych jest prawie 
o  trzysta tysięcy wyższa niż 
w 2011 roku.
Sami mieszkańcy potwierdzają 
łatwość zatrudnienia w Gdań-
sku. W ostatnim badaniu Kan-
tar Millward Brown ponad 
połowa z  803 przebadanych 
gdańszczan potwierdza, że 
znalezienie pracy w  tym mie-
ście jest łatwe lub bardzo łatwe.
- Rozwijający się rynek stwarza 

dalsze zapotrzebowanie na 
pracowników, już nie tylko 
w branży IT, ale także w pro-
dukcji. Właśnie dlatego rozpo-
częliśmy kampanię „Live more. 
Pomerania” mającą na celu 
wszechstronną promocję woje-
wództwa wśród potencjalnych 
pracowników spoza regionu, 
która będzie kontynuowana 
w kolejnych latach – stwierdza 
Marcin Grzegory, zastępca dy-
rektora Invest in Pomerania. – 
Z  roku na rok, Trójmiasto za-
sila coraz więcej przyjezdnych 
z  Polski i  zagranicy których 
przyciągają atrakcyjne oferty 
pracy. 
Wraz z  rozwojem biznesu ro-
śnie także status pomorskich 
miast. Gdańsk i Gdynia otrzy-
mały certyfikat smart city 
(ISO 37120), oba w 2017 roku. 
Gdańsk został także umiesz-
czony na prestiżowej liście „Eu-
ropean Best Destinations” oraz 

zaliczony do czołówki rankingu 
Premium Brands.
W tym roku Invest in Pomerania 
chce szczególnie zadbać o  dal-
szy rozwój przemysłu. Przewi-
dziano rozwój systemu wsparcia 
dla branż produkcyjnych i  lo-
gistyki poprzez uruchomienie 
zachęt inwestycyjnych dla MŚP 
oraz przygotowanie parków 
przemysłowych w ramach kon-
kursu grantowego. Zakładamy 
także dalszy intensywny roz-
wój sektora usług biznesowych 
o  czym może świadczyć m.in. 

prognozowany wzrost prze-
strzeni biurowej w  Trójmie-
ście. Ma on osiągnąć 1 milion 
m2 do 2020 roku. 
- Rok 2018 rozpoczynamy 
już z  trzema firmami, które 
podjęły decyzje inwestycyjne. 
Projekty te ogłosimy prawdo-
podobnie w  pierwszej poło-
wie roku. Rozmawiamy też 
z  kilkoma innymi przedsię-
biorstwami – zdradza Anna 
Rajzer z Invest in Pomerania. 

(KK)

Czwarte miejsce w Europie 

SAMORZĄDOWCY SPOTKALI SIĘ W ŁAPINIE

Najmłodsze dziecko Związku Gmin Pomorskich
W Łapinie odbyło się noworoczne spotkanie Związku Gmin Pomorskich. Gospodarzem spotkania była gmina Kolbudy, która 
jest najmłodszym dzieckiem samorządowej organizacji skupiającej 87 pomorskich gmin.

Związek Gmin Pomorskich 
w  ubiegłym roku obchodził 
ćwierćwiecze swojej działal-
ności. Od wielu lat organiza-
cją kieruje Błażej Konkol, wójt 
gminy Trąbki Wielkie. Organi-
zacja jeszcze do 2016 roku sku-
piała 84 ze 126 gmin. W roku 
ubiegłym do związku dołączyły 
kolejne 3, a  wśród nich gmina 
Kolbudy (oraz Czarna Woda 
i Krynica Morska).
– Naszym wpisowym była or-
ganizacja noworocznego spo-
tkania Związku Gmin Po-
morskich – żartuje Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy. – Cieszymy się z  tego fak-
tu, ponieważ samorządowcy 
z różnych stron Pomorza mogli 
na własne oczy poznać walory 
gminy Kolbudy.
Poza wójtami na spotkanie do 
Łapina przyjechali m.in. Ma-
riusz Łuczyk, wicewojewoda 
pomorski, i  Ryszard Świlski – 
członek zarządu województwa 
pomorskiego.

– Warto spotykać się i  rozma-
wiać, szczególnie o  czekającej 
nas przyszłości – mówił Błażej 
Konkol. – Jesteśmy wielką sa-
morządową rodziną i mam na-
dzieję, że na koniec tego roku – 
po wyborach samorządowych – 
będziemy nią w dalszym ciągu.
Leszek Grombala nie omiesz-
kał zwrócić uwagi, że gmina, 
w  której jest wójtem, dopie-
ro rozpoczyna swoją karierę 
wśród tak licznych zasłużo-
nych członków Związku Gmin 
Pomorskich.
– Lepiej późno niż wcale. 

Cieszymy się jednak, że dołą-
czyliśmy w  końcu do tak zna-
komitego grona – podkreślił 
wójt Grombala. – Marzy nam 
się, aby Polska samorządo-
wa była opoką tego państwa. 
Śmiało mogę jednak patrzeć 
w przyszłość, bo tam gdzie do-
bro wspólne, tam powinna być 
dobra, znakomita, sprawdzona, 
polska samorządność.
Mariusz Łuczyk podkreślił, że 
noworoczne spotkanie związ-
ku jest doskonałą okazją do 
podziękowań.
– Chciałbym podziękować 

pomorskim samorządowcom 
za współpracę oraz za bez-
konfliktowe wdrażanie refor-
my oświaty i  służby zdrowia. 
Mógłbym wymieniać jeszcze 
wiele płaszczyzn, gdzie ra-
zem współpracowaliśmy. Na-
sze wspólne działania oceniam 
dobrze. Spoczęlibyśmy na lau-
rach, gdybym powiedział, że 
współpraca układała nam się 
bardzo dobrze – przyznał wice-
wojewoda pomorski.
Ryszard Świlski wywodzi się 

ze środowiska samorządowców 
powiatu gdańskiego.
– Samorządowcy do środowi-
sko ludzi dumnych, z  którymi 
chce się współpracować. To 
spotkanie jest okazją do po-
chwalenia się tym, co usłysza-
łem na spotkaniu w  Warsza-
wie. Moje serce rosło, kiedy sły-
szałem, że PKB najszybciej rósł 
na Pomorzu i  właśnie na na-
szym terenie był najwyższy po-
śród wszystkich województw. 
Nie jest to przypadek. Z  kolei 

przeprowadzone badania wy-
kazały, że województwo Po-
morze jest czwartym najlepiej 
zarządzanym województwem 
w  Europie i  najdynamiczniej 
rozwijającym się regionem pod 
kątem gospodarczym, spo-
łecznym i kulturalnym. Z tego 
wszystkiego powinniśmy być 
wszyscy dumni – podkreślał 
Ryszard Świlski.

Krzysztof Lubański

  Spotkanie samorządowców odbyło się w Hotelu Venus

  Współgospodarzem noworocznego spotkania był Leszek Grombala,  
wójt gminy Kolbudy
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KTO I CO MA ODŚNIEŻAĆ?

Zimowe utrzymanie dróg
Zima dała się już we znaki naszym kierowcom. Mimo że opady nie były zbyt wielkie, niektórzy kierowcy napotkali  
już problemy na drodze. 

Warto w  tym miejscu zazna-
czyć, że miejscowy samorząd 
nie odpowiada za utrzymanie 
porządku na wszystkich dro-
gach, jakie przebiegają przez 
gminę Kolbudy. Dla przy-
kładu za odśnieżanie drogi 
wojewódzkiej Gdańsk – Ko-
ścierzyna odpowiada Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, z  kolei 

za powiatowe ciągi komunika-
cyjne odpowiadają konkretne 
służby w  Starostwie Powiato-
wym w Pruszczu Gdańskim.
Za utrzymanie dróg i  ulic 
gminnych odpowiedzialna jest 
spółka „Reknica” (ul. Leśna 12 
w Kolbudach, tel. 58 682 74 11, 
58 682 74 12, przedstawiciel 
wykonawcy – Piotr Dreyer, tel. 

602 717 723). Natomiast za od-
śnieżanie w samych Kolbudach 
odpowiedzialna jest firm „Ro-
biGarden” (ul. Tysiąclecia 19 
w  Kolbudach, przedstawiciel 
wykonawcy – Robert Kraw-
czyk, tel. 500 109 421).
Dodajmy, że na terenie naszej 
gminy mamy pięć dróg powia-
towych: Lublewo – Bielkówko 

– Straszyn, Szadółki – Oto-
min, Kolbudy – Łapino Kar-
tuskie, Czapielsk – Buszkowy 
i  Kolbudy – Pręgowo – Lise-
wiec. Jak wspominaliśmy, za 
ich odśnieżania odpowiedzial-
ny jest powiat, a  koordynato-
rem tych prac jest Dariusz Pa-
rzymies (tel. 58 773 12 24).
Musimy jednak pamiętać, że 

za utrzymanie porządku na 
drogach prywatnych odpo-
wiedzialny jest ich właściciel. 
Zakres odpowiedzialności za 
oczyszczanie chodników okre-
śla ustawa o  utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach. 
W  myśl przepisów właścicie-
le nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości porządku 

przez uprzątnięcie błota, śnie-
gu, lodu i  innych zanieczysz-
czeń z  chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi pu-
blicznej służącą dla ruchu pie-
szego, położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości.

(GR)

  Za odśnieżenie drogi Gdańsk - Kościerzyna  
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich
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w Kolbudach
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REKLAMA

RUSZYŁY PRZYGOTOWANIA 

Wiosenna edycja 
Sopockich Targów Seniora
- Tym razem spotkamy się 
wiosną, kiedy przyroda bu-
dzi się do życia, dzień jest 
dłuższy i  słońce mocnej 
grzeje – mówi Anna Ja-
rosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Sopocie, organizator 
Sopockich Targów Seniora. 
– Chcemy zachęcić seniorów 
do aktywności, zdrowego 
stylu życia i  podpowiedzieć 
jak przygotować się do jesie-
ni życia. Jak mówią eksper-
ci, to jaka będzie nasza sta-
rość w  dużej mierze zależy 
od nas samych – nie tylko od 
genów, ale również od stylu 
życia i naszego nastawienia. 
- Zapraszamy firmy przy-
jazne seniorom do zapre-
zentowania swojej oferty. 
Mile widziane są produkty 
i  usługi, które poprawiają 
jakość życia osób starszych 
i  zapewniają im poczucie 
bezpieczeństwa – podkre-
śla Agnieszka Niedałtow-
ska - koordynator targów. 
– Seniorzy są grupą zróż-
nicowaną. Ta młodsza sta-
rość chce być aktywna i po-
szukuje pomysłów na cie-
kawe spędzanie czasu, ale 
coraz więcej mamy osób 

w  zaawansowanym wieku, 
często schowanych, które 
wymagają wsparcia i  opie-
ki. Na targach chcieliby-
śmy zaprezentować szeroki 
wachlarz ofert dla senio-
rów odpowiadających na ich 
zróżnicowane potrzeby. 
Targi to również ciekawe 
propozycje edukacyjno–kul-
turalne, m.in. warsztaty ru-
chowe, artystyczne, pokazy 
na scenie, badania profilak-
tyczne, porady i konsultacje. 
- Zachęcamy organizacje 
z całego województwa, które 
prowadzą zajęcia dla senio-
rów, do współtworzenia tego 
programu. Podmioty, które 
przedstawią najciekawsze 
propozycje zaprosimy do 
udziału w  targach – dodaje 
koordynator.
8. Edycja Sopockich Targów 
Seniora odbędzie się 14-15 
kwietnia w  Hali 100–lecia 
Sopotu. Zgłoszenia od firm 
oraz propozycje do progra-
mu edukacyjno–kultural-
nego można przesyłać do 2 
marca: biuro@targiseniora.
pl, tel. 58 551 17 10 w. 251.

(AN)

WYREMONTOWANO ZABYTEK

Biblioteka w małej szkole
Budynek małej szkoły w Pręgowie zyskał nowy blask. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami modernizację zabytkowego obiektu udało się zakończyć przed 
końcem roku. W świeżo wyremontowanych pomieszczeniach mieścić się 
będzie filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Przenoszenie zbiorów bibliotecznych 
rozpoczęło się. Korzystać z nich będzie można już po feriach.

W  budynku zlokalizowa-
nym przy Szkole Podstawowej 
w  Pręgowie przeprowadzono 
gruntowną termomoderniza-
cję. Ocieplona została połać 
dachowa, stropy oraz ściany. 
Obiekt zyskał również nową 
elewację. Wymienione zostały 
jej charakterystyczne, drew-
niane elementy. Mała szkoła 
zyskała ponadto nową stolarkę 
okienną.
- Budynek, w  którym zloka-
lizowana będzie filia bibliote-
ki wygląda naprawdę ładnie. 
Można powiedzieć, że trwale 
związany z  historią wsi obiekt 
zyskuje nowe życie i nadal słu-
żył będzie lokalnej społeczno-
ści, tym razem w roli bibliote-
ki. Cieszę się, że udało nam się 
zdążyć z remontem przed koń-
cem roku, tak jak obiecywali-
śmy – mówi Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Pomieszczenia przeznaczone 
dla biblioteki są już praktycz-
nie gotowe. Pozostaje jedynie 

kwestia właściwego rozpla-
nowania oświetlenia. Prace te 
wykonane zostaną już po usta-
wieniu regałów, na których sta-
ną biblioteczne zbiory. Rozpo-
częła się już przeprowadzka do 
nowego obiektu.

- Do przewiezienia jest oko-
ło ośmiu tysięcy książek, co 
stanowić będzie dość duże 
wyzwanie. Filia w  Pręgowie, 
w  starej lokalizacji funkcjono-
wała do końca 2017 roku. Po 
feriach zimowych zapraszamy 

naszych czytelników do nowej 
siedziby – mówi Bożena Szpa-
dzik, dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kolbudach. 

(RoN)

  Biblioteka w Pręgowie mieścić się teraz będzie w tzw. małej szkole
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DOBRA KONDYCJA FINANSOWA 

Budżet na poziomie 90 
milionów 
Budżet powiatu gdańskiego został 
uchwalony. Za jego przyjęciem nie 
głosowali jednak wszyscy. Opozy-
cja była przeciwna. 
W tegorocznym budżecie powia-
tu gdańskiego po stronie docho-
dów jest prawie 90 milionów zło-
tych. Kwota ta składa się z czte-
rech podstawowych źródeł, ale 
największe pieniądze pochodzą 
z PiT 4, z którego do powiatowej 
kasy powinno wpłynąć około 30 
milionów złotych.
– Niemałe środki, około 20 mi-
lionów złotych, otrzymamy w ra-
mach subwencji oświatowej. Nie 
możemy również zapomnieć 
o  różnego rodzaju dotacjach – 
mówi Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański. – Z kolei po stronie 
wydatków zapisana jest kwota 
ponad 92 milionów złotych. Na 
same inwestycje planujemy wy-
dać w tym roku około 27 milio-
nów złotych.
Na liście najważniejszych tego-
rocznych inwestycji znalazły się 
chociażby inwestycje drogowe, 
wśród których warto wspomnieć 
o  ulicy Macieja Płażyńskiego 
w  Cedrach Wielkich, drogach 
w  Ostrowitem i  Ulkowach oraz 
ulicy Słowackiego w  Pruszczu 
Gdańskim. Przebudowa prusz-
czańskiej ulicy to chyba najdroższa 
inwestycja, dlatego powiat starał 

się o dofinansowanie ze środków 
rządowych. W  tym roku zmie-
niono jednak kryteria przyznawa-
nia pieniędzy, dlatego też wniosek 
powiatu przepadł. Remontowana 
będzie również droga Czapielsk 
– Domachowo. W kilku miejsco-
wościach budowane będą również 
chodniki (Cząstkowo, Bielkowo, 
Borowina, Bogatka). 
– Zarezerwowaliśmy w tegorocz-
nym budżecie 5 milionów złotych 
na przebudowę mostu w  ciągu 
ulicy Przemysłowej w Kolbudach. 
Nie sądzę jednak, że inwestycja 
ta dojdzie do skutku, ponieważ 
kolbudzki samorząd nie jest za-
interesowany realizacją tego za-
dania. Nie wiemy też, czy dosta-
niemy na ten cel środki z rezerwy 
budżetowej. A  sami nie jesteśmy 
w stanie sfinansować tej inwesty-
cji – tłumaczy starosta gdański. – 
Pod znakiem zapytania stoi rów-
nież rozbudowa szkoły w Warczu. 
Dopóki gmina nie przekaże nam 
terenu, żadne inwestycje nie będą 
tam realizowane. 
Razem na wydatki inwestycyjne 
i  remontowe zabezpieczono 27 
mln zł. O  realizacji poszczegól-
nych zadań będziemy oczywiście 
sukcesywnie informować naszych 
Czytelników. 

(KL)
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Flash

PATRONAT MEDIALNY

WIELKIE SERCA GWIAZD

Nieoceniona praca Przemka Szalińskiego
Przemek Szaliński z Gdańska już niejeden raz pokazał nam, że wielkie są serca gwiazd. Na jego zaproszenie 
przyjeżdżają do Trójmiasto gwiazdy sceny, estrady i ekranu. Przez cały rok młody gdańszczanin i Fundacja Przemek 
Dzieciom odwiedza z artystami dzieci w trójmiejskich szpitalach oraz organizuje spotkania z cyklu „Serca Gwiazd”. 
Podsumowaniem jego działań będzie koncert, który 4 lutego odbędzie się w sali NOT przy ulicy Rajskiej.

Przemek Szaliński i  jego Fun-
dacja Przemek Dzieciom to nie 
anonimowa organizacja cha-
rytatywna. To już wyrobiona 
marka, która pomaga dzieciom, 
a pomocą służą też znane osoby 
z  pierwszych stron gazet. Pa-
trząc na to, kto w  latach ubie-
głych przyjeżdżał na jego za-
proszenie, można powiedzieć, 
że Przemkowi Szalińskiemu nie 
wypada odmówić. Nic zatem 
dziwnego, że lutową imprezę 
uświetnią koncerty Jary Od-
działu Zamkniętego, czy Haliny 
Frąckowiak i Katarzyny Jamróz. 
Na imprezie pojawi się Małgo-
rzata Zajączkowska, Wojciech 
Solarz i  duet Bieryt/Ruciński. 
Zaplanowaną na 3 godziny im-
prezę poprowadzi niezawodny 
duet Zygmunt Chajzer/Roman 
Czejarek.
- Podczas imprezy nie zabraknie 
dobrej muzyki oraz niespodzia-
nek przygotowanych specjalnie 
na ten wieczór przez artystów. 
Po koncercie będzie można spo-
tkać się też z  nimi osobiście. 

Odbędzie się również licytacja, 
podczas której będzie moż-
na nabyć obraz z  autografem 
Franciszka Pieczki, oryginalny 
plakat z  II Zjazdu Solidarno-
ści z  autografami Jerzego Bo-
rowczaka, Henryki Krzywonos 
i  Lecha Wałęsy, kostium Mał-
gorzaty Zajączkowskiej, w któ-
rym pokazała się na ostatnim 
Festiwalu Filmowym w  Gdyni 
– mówi „Panoramie” Przemek 
Szaliński.
Bilety na lutowy koncert można 
jeszcze nabyć. Szczegóły do-
tyczące ich sprzedaży znaleźć 
można na facebookowej stronie 
Fundacji Przemek Dzieciom. 
Co ciekawe, na imprezę wybie-
rają się nie tylko gdańszczanie, 
bowiem bilety nabywały oso-
by z  Poznania, Warszawy, czy 
Szczecina. 
W ciągu minionego roku odby-
ły się 4 spotkania z cyklu „Serca 
Gwiazd”, a uczestniczyli w nich: 
Maja Ostaszewska, Halina Ku-
nicka, Maciej Orłoś i Wojciech 
Pszoniak. Młody gdańszczanin 

ze swoimi przyjaciółmi – arty-
stami blisko 30 raz odwiedzał 
dzieci w  trójmiejskich szpita-
lach. Maluchy szczególnie ura-
dowane były z wizyty Mikołaja, 
w rolę którego wcielił się nieza-
wodny Wojciech Solarz.
- Szczególnie zapadła mi w pa-
mięci wizyta z Marcinem Doro-
cińskim. Odwiedziliśmy wspól-
nie między innymi 16-letnią 
dziewczynę i okazało się, że jest 
to jej ulubiony aktor. Nastolat-
ka powiedziała nam, że został 
jej tylko tydzień życia, a  wizy-
ta była wspaniałym prezentem. 
Jak się potem dowiedziałem 
dziewczyna zmarła chyba po 
dziewięciu dniach – wspomina 
Przemek Szaliński.
Wszystkie zebrane środki zo-
staną przekazane na Funda-
cję Przemek Dzieciom, która 
z kolei przeznaczy je na pomoc 
najbardziej potrzebującym, 
niepełnosprawnym dzieciom, 
mieszkającym w  Trójmieście 
i okolicach. 
W  roku ubiegłym, podczas 

I  Finału Przemek Dzieciom 
zebrano blisko 20 tysięcy zło-
tych. Sprawca całego zamie-
szania liczy po cichu, że w tym 
roku kwota ta będzie wyższa, 
bo dzięki temu więcej osób bę-
dzie mogło skorzystać z pomocy 
Fundacji Przemek Dzieciom.
- Nie jestem w  stanie podać 

dokładnej kwoty jaką przeka-
zaliśmy na potrzeby naszych 
podopiecznych. Nasza działal-
ność jest niepoliczalna. Udaje 
się kupować wózki inwalidz-
kie, sprzęt rehabilitacyjny, czy 
finansować rehabilitację osób, 
które nie mogą wyjść z  domu. 
Dzięki środkom naszej fundacji 

udało się chociażby wyremon-
tować mieszkanie, w  którym 
żył niepełnosprawny chłopiec. 
Wtedy też różnymi materiałami 
budowlanymi wsparli nas spon-
sorzy – wyjaśnia szef fundacji. 

(lubek)
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ZIELONE KOLBUDY

Skorzystaj z gminnej dotacji
Jeszcze do końca miesiąca prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie gminnej 
dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. 
Dofinansowanie można otrzymać w ramach programu „Zielone Kolbudy”. Decydując się 
na ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła, można liczyć nawet na 
50-procentowe dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu gminy.

Do ubiegania się o gminną do-
tację uprawnione są osoby stale 
zamieszkujące i posiadające ty-
tuł własności (współwłasności 
lub użytkowania wieczystego) 
do nieruchomości położonej 
na terenie gminy Kolbudy. Od-
nawialne źródła energii mogą 
być montowane wyłącznie na 
obiektach będących budynka-
mi mieszkalnymi, które mają 
nadany numer porządkowy dla 
posesji.
Celem programu jest umożli-
wienie mieszkańcom pozyski-
wania środków finansowych na 
zadania z zakresu ochrony śro-
dowiska, w tym przede wszyst-
kim ograniczenia niskiej emi-
sji. Możliwość uzyskania do-
tacji powinna być dodatkowym 
czynnikiem mobilizującym do 
zakupu i  montażu odnawial-
nych źródeł energii.
Zgodnie z programem dofinan-
sowanie inwestycji wynosi 50 
proc. kwalifikowalnej wartości 

przedsięwzięcia. Dotacja nie 
może jednak przekroczyć 5000 
zł. Wypełnione wnioski (for-
mularz w  załączniku pod tek-
stem) należy złożyć w  termi-
nie do 31 stycznia. Dotacja 
udzielona w  2018 roku może 
być przeznaczona na pokry-
cie kosztów kwalifikowalnych 
przedsięwzięcia, poniesionych 
nie wcześniej niż od 1 stycznia 
2017 roku. Realizowane za-
danie powinno zostać zakoń-
czone do 31 marca 2018 roku. 
Rozliczenie dotacji nastąpi do 
21 kwietnia, po potwierdze-
niu protokołem odbioru przez 
komisję.
Warto pospieszyć się ze zło-
żeniem wniosku, gdyż w przy-
padku wyczerpania środków 
przeznaczonych w  tym roku 
na dofinansowanie odnawial-
nych źródeł energii, pod uwa-
gę brana będzie data złożenia 
formularza.
Zgodnie z  regulaminem osoby 

ubiegające się o  gminne do-
finansowanie zakupu i  mon-
tażu ogniw fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych czy 
pomp ciepła powinny złożyć 
w sekretariacie Urzędu Gminy 
Kolbudy:
– kompletny wniosek (formu-
larz do pobrania pod tekstem),
– dokument potwierdzający ty-
tuł własności (współwłasności, 

użytkowania wieczystego) do 
nieruchomości,
– kosztorys lub fakturę 
proforma,
– w  przypadku źródła ciepła 
wykorzystującego ciepło ziemi 
konieczne jest potwierdzenie 
uzgodnienia prac geologicz-
nych z  właściwym organem 
administracji publicznej.

(RoN)
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Z CZASÓW WOLNEGO MIASTA GDAŃSK

78. rocznica śmierci polonijnego działacza 
11 stycznia 1940 roku w jednej z pierwszych egzekucji na terenie obozu koncentracyjnego Stutthof zginął Jan Hallman, 
polski działacz i patriota. Warto poznać i przypomnieć tę nieco zapomnianą postać zawiadowcy stacji w Kolbudach.

Jan Hallman urodził się 3 
czerwca 1890 r. w Różankach 
pod Wejherowem. W  czasie 
I wojny światowej służył w ar-
mii niemieckiej, zaś po demo-
bilizacji zamieszkał na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska. 
Zatrudnienie znalazł w  PKP, 
pomimo licznych obowiązków 
zawodowych, potrafił znaleźć 
czas na aktywność społecz-
ną. Był m.in. mężem zaufania 
Macierzy Polskiej, członkiem 
Polskiego Zrzeszenia Pracy, 
Kolejowego Klubu Sportowe-
go, a  także Towarzystwa By-
łych Powstańców i  Wojaków. 
Po otrzymaniu we wrześniu 
1929 r. służbowego przeniesie-
nia na stację kolejową w  Kol-
budach, stał się jednym z fila-
rów miejscowych organizacji 
polonijnych.
Szybko dowiódł, że potrafi 
być znakomitym organizato-
rem. W lutym 1934 r. utworzył 
w  Kolbudach filię Związku 
Polaków. W tym samym czasie 
objął również prezesurę w To-
warzystwie Ludowym w  Prę-
gowie. Kierowane przez niego 
stowarzyszenia integrowały 

Polaków zamieszkujących oko-
liczne wioski i pomagały prze-
trwać narastający terror nazi-
stów. W programie ich działal-
ności znalazło się organizowa-
nie różnego rodzaju spotkań, 
akademii z  okazji świąt naro-
dowych, amatorskich przed-
stawień teatralnych, projekcji 
filmów. 
Jan Hallman przygotowywał 
również wizyty najważniej-
szych postaci polskiego ży-
cia społecznego. Miejscowych 
Polaków odwiedzali m.in, ks. 
Bronisław Komorowski, żona 
Komisarza Generalnego RP 
Leonia Papee, prezes Związku 
Polaków Henryk Królikowski–
Muszkiet oraz posłowie Antoni 
Lendzion i Erazm Czarnecki. 
Zaufanie jakie zyskał w środo-
wisku mniejszości polskiej za-
owocowało zgłoszeniem jego 
kandydatury w  wyborach do 
parlamentu Wolnego Miasta 
Gdańska. W przedwyborczych 
odezwach jego walory podkre-
ślano w sposób niezwykle wy-
razisty: „pewny i  niestrudzony 
pracownik na niwie ojczystej, 
daje gwarancję wykonania 

tego, co przyrzekł”. W  1932 
roku władze polskie nagrodzi-
ły Jana Hallmanna Brązowym 
Krzyżem Zasługi.
Atmosfera strachu narasta-
ła także w  Kolbudach, gdzie 
w  niedzielę 11 października 
1936 roku doszło do następu-
jącego incydentu: po zebraniu 
Związku Polaków, które odby-
ło w pomieszczeniach dworco-
wych, bądź restauracji Kahlbu-
der Hof, grupka uczestników 
wracała do domów w  Babido-
le. Po dojściu do szosy zostali 
oni otoczeni przez Niemców, 
którzy gwizdami i  okrzykami 
próbowali sprowokować bój-
kę. W  tej sytuacji Polacy cof-
nęli się na dworzec i  opowie-
dzieli zawiadowcy o  zajściu. 
Ten oświetlił rzęsiście stację, 
co zniechęciło napastników do 
podchodzenia pod zabudowa-
nia. Jednocześnie wezwano na 
miejsce żandarma z  Lublewa, 
który później odprowadził Po-
laków do Babidołu.
Aktywność Jana Hallmana 
nie uszła uwadze hitlerow-
ców. W  pierwszych godzi-
nach wojny został zatrzymany 

i  osadzony w  tymczasowym 
areszcie w  Pruszczu Gdań-
skim. Zginął 11 stycznia 1940 
roku, a  jego szczątki zostały 
ekshumowane po czterdziestu 

latach. Wraz z innymi ofiarami 
tej zbrodni spoczął ostatecznie 
na cmentarzu na Zaspie.
Warto poznać losy polskie-
go kolejarza i  patrioty Jana 

Hallmana z  terenów Wy-
żyn Gdańskich i  kultywować  
o nim pamięć.

Tomasz Jagielski

TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

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

Czwartek: 12:00 - 18:00
tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany 
w technologii światłowodowej! 

 < Promocja 2 miesiące 
za złotówkę na internet 

do końca lutego >

< Oferta Internet 50/5 Mbps 
za 70 zł/msc >

< Internet 100/10 Mbps 
za 99 zł/msc >

REKLAMA
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OGŁOSZENIE RSM „BUDOWLANI” 
RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569  

posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2
2. Lokal przy ul. Czyżewskiego 12 - pawilon I piętro 
(na gabinet kosmetyczny)
21,21 m2 ze stawką 11,72 zł/m2
3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609B
26,10 m2 ze stawką 3,02 zł/m2
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2
5. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
57,60 m2 ze stawką 15,00 zł/m2
7. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
23,69 m2 ze stawką 3,84 zł/m2
8. Lokal przy ul. Czyżewskiego 16 (pawilon-parter)
260,30 m2 ze stawką 16 zł/m2

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

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50  

Powierzchnie pod reklamę:
Istnieje rownież możliwość wydzierżawienia powierzchni reklamowej na terenie Spółdzielni „Budowlani”   

PRUSZCZ GDAŃSKI

Obchody 73. rocznicy 
Marszu Śmierci
Z  okazji 73. rocznicy Mar-
szu Śmierci więźniów Obozu 
Koncentracyjnego KL Stut-
thof w imieniu organizatorów 
zapraszamy obchody rocz-
nicowe, które zaplanowano 
na 25 stycznia. Uroczystości 
rozpoczną się o  godz. 10.00 
w  Miejscu Pamięci przy 
ul. Powstańców Warszawy 
w Pruszczu Gdańskim.

PROGRAM OBCHODÓW:
* godz. 10.00 – uroczystość 
upamiętniająca wydarzenia 
sprzed 73 lat w  Miejscu Pa-
mięci przy ul. Powstańców 

Warszawy:
 –apel poległych,
–przemówienie dr Haliny 
Drozd – córki więźnia obozu,
 –zapalenie zniczy i  złożenie 
kwiatów,
 –podziękowania.
* godz. 11.00 – Msza Święta 
w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego.
Po mszy przejście z  kościoła 
pod pomnik na rogu ul. Mic-
kiewicza i  ul. Grunwaldz-
kiej z  zapalonymi świecami 
i zniczami.

(GR)
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TO NIE TELEFONY Z KUBY!!!

Ostrzegamy przed oszustami
Oszuści nie próżnują i  cały czas 
szukają nowych metod jak łatwo 
i szybko zarobić pieniądze. Tracą 
na tym jednak niewinni ludzie, 
którzy bardzo często nie należą do 
finansowych krezusów.
W ostatnim czasie odnotowuje się 
masowe połączenia telefoniczne 
z numerów, które mogą być koja-
rzone z siecią komórkową Oran-
ge. Tak naprawdę są to numery 
należące do strefy numeracyjnej 
Kuby (+53). Warto wiedzieć, że 
oddzwonienie na taki numer to 
koszt rzędu nawet kilkudziesię-
ciu złotych. Co więcej, wcześniej 
z podobnych numerów wysyłano 
smsy, które sugerowały oddzwo-
nienie na podany numer, co rów-
nież generowało niemałe koszty. 
Połączenia z  numeru zaczynają-
cego się od +53 są krótkie, sekun-
dowe. Chodzi o to, aby połączenie 
było nieodebrane. Naciągaczom 
zależy bowiem na tym, abyśmy 
oddzwonili– co bardzo często 
robimy automatycznie, nie spraw-
dzając nawet numeru dzwoniące-
go. W dobie taryf bez limitu, wiele 
osób sądzi, że wykonanie takiego 
połączenia nic nie kosztuje. Nic 
bardziej mylnego. Numer  +53 
to strefa numeracyjna Kuby i od-
dzwonienie na ten numer może 
kosztować od kilkunastu do kil-
kudziesięciu złotych – w zależno-
ści od operatora.
Tak naprawdę naciągacze nie 
dzwonią z Kuby. Rozmowy wy-
konywane są przez skrypty (boty), 

które włamują się do niezabezpie-
czonych centralek VoIP, podpię-
tych do internetu. Wybranie pre-
fiksów danego operatora z Kuby 
nie jest przypadkowe. Oszuści 
otrzymują wynagrodzenie za ter-
minowanie połączeń na numerach 
tego operatora.
Warto wiedzieć, że za nieodebrane 
połączenie nie naliczane są żadne 
opłaty. Za odebrane - też nie, ale 
za oddzwonienie, już tak. Można 
jednak prewencyjnie zablokować 
w telefonie połączenia na numery 
międzynarodowe. Część  operato-
rów GSM pozwala na założenie 
takiej blokady, podobnie jak blo-
kad na numery Premium.
- Nie jest dobrym pomysłem, 
choć wiele osób to sugeruje, aby 
zainstalować jedną z  aplikacji do 
„odsiewania niechcianych i  mar-
ketingowych połączeń”. Takie 
aplikacje po zainstalowaniu proszą 
o uprawnienia pozwalające im na 
dostęp do książki adresowej — co 
jest logiczne, ale… wpisy z książki 
adresowej, czyli numery telefonów 
i dane osobowe znajomych, często 
wraz z notatkami i zdjęciami „wy-
kradają” i wysyłają na zewnętrzne 
serwery. Dzięki tym aplikacjom 
być może faktycznie nigdy nie za-
dzwoni do nas niechciana osoba, 
ale cena jaką możemy zapłacić, to 
ujawnienie innym sprzedawcom 
danych naszych znajomych – radzi 
niebezpiecznik.pl.

(AN)

DLA PRZEDSIĘBIORCY I SAMORZĄDU

Dofinansowanie na 
uzbrojenie terenu
- Od 22 stycznia do 23 kwietnia, właściciele minimum 20-hektarowych terenów 
inwestycyjnych będą mogli starać się o sfinansowanie części kosztów uzbrojenia 
swoich nieruchomości. Ogłoszony konkurs jest częścią projektu Invest in 
Pomerania, finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego – informuje Katarzyna Kaperska z Agencji Rozwoju Pomorza.

Dof inansowanie będzie 
można otrzymać na inwe-
stycje w  tereny znajdujące 
się w  Obszarze Metropoli-
tarnym Trójmiasta lub na 
obszarach gmin położo-
nych wzdłuż regionalnych 
korytarzy transportowych 
na terenie województwa 
pomorskiego. 
Maciej Silarski, kierownik 
projektu „Invest in Pome-
rania 2020” mówi, że głów-
nym celem projektu jest 
stworzenie nowych parków 
przemysłowych, skupiają-
cych małe i średnie f irmy. 
- Środki f inansowe moż-
na pozyskać nie tylko na 
uzbrojenie terenów, ale rów-
nież na budowę hal i placów 
magazynowych – podkreśla 
Maciej Silarski.
Na konkurs przeznaczono 
kwotę 44,1 mln zł. Środki 
te pochodzą z  Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Według Kata-
rzyny Kaperskiej, poziom 
dof inansowania wynosi 35 
proc., a  maksymalna wy-
sokość grantu dla jedne-
go wnioskodawcy to około 
11 mln zł. Efektem kon-
kursu grantowego będzie 

stworzenie od 3 do 5 par-
ków przemysłowych, o łącz-
nej powierzchni minimum 
70 hektarów.
- Region pozyska nowe, 
dogodnie zlokalizowane, 
w  pełni uzbrojone, wiel-
kopowierzchniowe tere-
ny inwestycyjne. Projekt 
niewątpliwie przyczyni 
się do wzrostu atrakcyjno-
ści Pomorza, pozwoli na 
pozyskanie kolejnych in-
westorów, a  tym samym 
stworzenie nowych miejsc 

pracy – podkreśla Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego.
Więcej informacji na temat 

  Gmina Kolbudy sporo środków finansowych przeznacza właśnie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

konkursu znaleźć można na 
stronie www.arp.gda.pl.

(GR)
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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

AL BANO & ROMINA POWER

Koncert w Ergo Arenie
Duet, którego reper-
tuar przepełnia miłość 
i  szczęście, po prostu „Fe-
licita”. Niezapomniani 

i  romantyczni artyści wiel-
kich światowych scen, którzy 
odrodzili między sobą gorą-
ce uczucie sprzed wielu lat! 

Wciąż bezustannie wyprze-
dają bilety na swoje koncer-
ty, a  kolejne generacje nucą 
ich pełne miłości utwory. 
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ZGŁOŚ KANDYDATA

Pomorska Nagroda 
Artystyczna
- Pomorska Nagroda Arty-
styczna honoruje najbardziej 
znaczące wydarzenia w  po-
morskiej kulturze. Liczy się 
zarówno działalność arty-
styczna, jak i mecenat. Kan-
dydatury można zgłaszać do 
20 lutego w  Nadbałtyckim 
Centrum Kultury w  Gdań-
sku – informuje Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Pomorska Nagroda Arty-
styczna przyznawana jest 
w trzech kategoriach. Nagra-
dzając „Kreację Artystyczną” 
kapituła honoruje wydarze-
nie artystyczne jakie miało 
miejsce w  minionym roku. 
W drugiej kategorii „Pomor-
ska Nadzieja Artystyczna” 
statuetką nagradzany jest 
artysta, niekoniecznie de-
biutujący, którego dokonania 
artystyczne rokują wielkie 
nadzieje na przyszłość. 
- Z  kolei w  kategorii „Me-
cenat Kultury” nagradzane 
są osoby lub firmy wspiera-
jące kulturę, środkami nie-
pochodzącymi ze źródeł 
publicznych. Przyznawana 

jest również indywidualna 
nagroda specjalna. „Wielką 
Pomorska Nagrodę Arty-
styczną” przyznaje marszałek 
województwa pomorskie-
go za całokształt wybitnych 
osiągnięć artystycznych – 
wyjaśnia Michał Piotrowski, 
który informuje przy oka-
zji, że prawo do zgłaszania 
kandydatów do pomorskiej 
nagrody artystycznej mają: 
wszyscy dotychczasowi lau-
reaci nagrody, stowarzysze-
nia i związki twórcze, insty-
tucje kultury, organy admi-
nistracji publicznej, szkoły 
wyższe i artystyczne, media, 
organizacje pozarządowe 
i podmioty działające w sfe-
rze kultury.
Ze zgłoszonych kandydatów 
wybieranych jest dziesięć no-
minacji w kategorii „Kreacje 
artystyczne” i po trzy nomi-
nacje w pozostałych katego-
riach. Ostatecznego wyboru 
spośród osób nominowa-
nych dokonuje Duża Kapi-
tuła, w skład której wchodzą 
m.in. laureaci nagrody z  lat 
poprzednich.

(GR)

Al Bano i  Romina Power 
– wystąpią w  Ergo Arenie 
9 grudnia. Specjalnie dla 
polskich widzów zabrzmią 

takie przeboje, jak: „Felicita”, 
„Sempre sempre”, „Liberta, 
„Ci Sara”, „Tu soltanto tu”, 
„Sharzan”, „Nostalgia Cana-
glia”, a także nowe utwory.
Po ponad piętnastoletniej nie-
obecności na scenie, Al Bano 
i  Romina Power powrócili 
triumfując zarówno w  Eu-
ropie, Ameryce, jak i  Azji. 
Dwa jubileuszowe koncerty, 
jakie dali w  Moskwie, wy-
przedały się błyskawicznie. 
Romantycy wyczuli odradza-
jące się uczucie między tymi 
dwoma wspaniałymi arty-
stami, których wcześniejsza 
rodzinna tragedia nieste-
ty podzieliła i  zdecydowała  
o bolesnym rozstaniu.
Obecnie znów razem! Wró-
cili wspólnie do swoich 

muzycznych pasji. Wciąż 
śpiewają wspaniale, wzbu-
dzając ogromny zachwyt 
publiczności oraz serca sta-
rych, jak i  nowych widzów. 
Dwa koncerty włoskiego 
duetu, które odbędą się pod 
koniec tego roku, będą jedy-
nymi występami tej włosko-
-amerykańskiej pary w  Pol-
sce. Artystom towarzyszyć 
będzie znakomita Orkiestra 
Symfoniczna, gwarantując 
wspaniały wieczór – pełen 
gorących wspomnień, ale 
także nowych, wzruszają-
cych akcentów muzycznych.
Pierwszy koncert odbędzie 
się w  Krakowie, a  drugi 
w Trójmieście. 

(AN)
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Bieg Pamięci
– Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich podpisał z  Funda-
cją Wolność i  Demokracja 
w  Warszawie umowę na zor-
ganizowanie w ramach 6. edy-
cji ogólnopolskiego projektu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” 
biegu w  Sobowidzu. Impreza 
odbędzie się 4 marca – zapo-
wiada Leszek Orczykowski, 
dyrektor trąbeckiego ośrodka.
Wiadomo już, że w  biegu 
może uczestniczyć 170 osób. 
Każda z nich otrzyma pakiet 
startowy zawierający koszul-
kę, medal, materiały promo-
cyjne i  torbę. Bohaterami 6. 
edycji biegu będą żołnierze 
odnalezieni na tzw. „Łącz-
ce” na Cmentarzu Powąz-
kowskim w  Warszawie. Dy-
stans rodzinny, obligatoryjny, 
wynosić będzie 1963 metry. 
Wskazuje on datę śmierci 
ostatniego Żołnierza Wy-
klętego Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”.  Odbędzie się także 
bieg na dłuższych dystansach: 
5 i 10 km.
Warunki uczestnictwa w Bie-
gu i  inne szczegóły dotyczą-
ce tego wydarzenia podane 
są na stronie: b4sportonli-
ne.pl/Bieg_Tropem_Wil-
czym_2018.

(GR)
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MEMORIAŁ IM. GOCZEWSKIEGO

Zaproszenie dla brydżystów 

Wszystkich miłośników bry-
dża zapraszamy do Pruszcza 
Gdańskiego, gdzie     21 stycz-
nia rozegrany zostanie Memo-
riał im. Mieczysława Goczew-
skiego. Będzie to już XVII 
edycja tego turnieju. Brydżo-
wa impreza jest dwuseryjnym 
turniejem par na „maksy” – 
50 rozdań. Turniej zaliczany 
jest do Grand Prix PWZBS 
Gdańsk.
Memoriał poświęcony jest 
pamięci pruszczańskiego ar-
cymistrza Mieczysława Go-
czewskiego, który był znanym 
lekarzem i pierwszym pocho-
dzącym z Pruszcza Gdańskie-
go arcymistrzem brydżowym. 

Jego największym osiągnieciem 
sportowym było wicemistrzo-
stwo Europy seniorów zdobyte 
w  Monte Carlo. W  1969 roku 
Mieczysław Goczewski wygrał 
Międzynarodowy Kongres Bał-
tycki, w  którym uczestniczyło 
kilkuset brydżystów. Był człon-
kiem drużyny brydżowej, która 
zdobyła 1. i 3. miejsce w Druży-
nowych Mistrzostwach Polski. 
Był również mistrzem Europy 
lekarzy brydżystów.
Zawody odbędą się w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Pruszczu Gdańskim przy uli-
cy Niemcewcza 1 na małej hali 
sportowej. Zapisy przyjmowane 
są w dzień zawodów od godziny 

9.30. Początek gier przewi-
dziany jest na godzinę 10.00.
Turniej będzie miał otwartą 
formułę. Udział w nim będzie 
mógł wziąć każdy chętny po 
wpłaceniu wpisowego w  wy-
sokości: 35 zł dla członków 
Polskiego Związku Brydża 
Sportowego oraz zawodników 
z  terenu powiatu gdańskiego, 
25 zł dla seniorów (powyżej 
65 lat), kobiet i  juniorów (do 
25 lat), 10 zł dla młodzieży 
szkolnej i  45 zł dla pozosta-
łych. 5 zł od każdego wpiso-
wego przeznaczone będzie na 
nagrody Grand Prix PWZBS.

(AN)
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BEZPIECZNIE NA KOLBUDZKIEJ PLAŻY

Nagrodzeni medalami WOPR
W ubiegłym roku pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowe obchodziło swoje 50-lecie. Z tej okazji zasłużone 
osoby otrzymały pamiątkowe medale i odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazła się również gmina Kolbudy, a indywidualnie 
pamiątkowe medale trafiły do: Leszka Grombali –  wójta gminy Kolbudy, Bartłomieja Papisa – kierownika Referatu Sportu 
i Turystyki oraz Roberta Aszyka – dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.

Marek Koperski, prezes po-
morskiego WOPR, pamiątko-
wymi medalami podziękował 
zasłużonym organizacjom i in-
stytucjom oraz samorządom za 
współpracę.
– Bardzo jestem dumny z  ta-
kiego wyróżnienia. Robimy, co 
do nas należy. Mamy bardzo 
ładną plażę, która w ubiegłym 
sezonie przeżywała prawdzi-
we oblężenie amatorów kąpie-
li – nie tylko wodnych. Nad 
bezpieczeństwem odpoczywa-
jących czuwali ratownicy. Dla-
tego też nasza plaża jest nie tyl-
ko atrakcyjna, ale i bezpieczna 
– mówi nam Leszek Grombala.
Nie wszyscy może wiedzą, że 
w kolbudzkiej szkole od dwóch 
lat prowadzone są zajęcia z ra-
townictwa wodnego, a instruk-
torem jest Robert Aszyk.
– Jeśli ma się 18 lat, można pra-
cować jako ratownik wodny. 
My zajmujemy się szkoleniem 
naszych absolwentów. W  tym 
roku ratownikami będzie 

mogło zostać dziesięć wyszko-
lonych przez nas osób. Mam 
nadzieję, że swoją praktykę 
rozpoczną na plaży już w  tym 

sezonie – oczywiście pod nad-
zorem doświadczonego ra-
townika – mówi nam dyrektor 
Aszyk.
Co ciekawe kolbudzka mło-
dzież bardzo chętnie garnie 
się do uczestnictwa w  zaję-
ciach z  ratownictwa wodnego. 
W związku z tym, że w Kolbu-
dach nie ma jeszcze basenu, to 
zajęcia odbywają się na pływal-
ni Szkoły Podstawowej nr 42 
na gdańskim Suchaninie oraz 
w Hotelu Venus w Łapinie.
– Wszystko się zmieni po 

POWIATOWE ZMAGANIA

Brydżowe mistrzostwa
W  miniony weekend roze-
grano pierwszy z  siedmiu 
turniejów, które wyłonią 
brydżowych mistrzów po-
wiatu gdańskiego. Inaugu-
racja mistrzostw odbyła się 
w Juszkowie. Tu również od-
będą się drugie zawody, któ-
re zaplanowano na najbliższy 
piątek, 26 stycznia.
Najlepszą parę powiatu 
gdańskiego w  brydżu wyło-
ni nie jeden turniej, ale cały 
cykl turniejów. Do indywi-
dualnej punktacji końco-
wej liczyć się będą najlepsze 
wyniki z  pięciu turniejów, 
w  tym maksymalnie z  czte-
rech rozegranych z  tym sa-
mym partnerem. Prowadzo-
na będzie również klasyfi-
kacji gmin. Do karcianych 
rozgrywek mogą przystąpić 
wszyscy chętni, którzy zna-
ją oczywiście zasady gry 
w brydża. Zapisy prowadzo-
ne będą na kwadrans przed 

rozpoczęciem każdych zawo-
dów. W zależności od liczby 
par startujących w  turnieju 
rywalizacja prowadzona bę-
dzie na maksy (co najmniej 6 
par) lub na impy (do 5 par).
Przed nami jeszcze sześć 
turniejów. Najbliższe cztery 
zawody ponownie rozegrane 
zostaną w Juszkowie w świe-
tlicy wiejskiej przy ulicy 
Sportowej 8 (26 stycznia, 
2, 9 i  16 lutego). Pozosta-
łe turnieje zaplanowano 23 
lutego w  Pszczółkach (Ho-
tel „Bartnik”, ul. Tczewska) 
oraz Kolniku, gdzie poznamy 
mistrzów powiatu gdańskie-
go (2 marca, Fundacja „Żyć 
godnie”, ul. Dębowa 4).
O  brydżowych mistrzo-
stwach naszego powiatu 
będziemy jeszcze informo-
wać w  lutowym wydaniu 
„Panoramy”.
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wybudowaniu naszego base-
nu. Uczniowie, nie tylko naszej 
szkoły, nie będą musieli jeździć 
po sąsiednich miejscowościach, 
bo do ich dyspozycji będzie 
pływalnia w Kolbudach.
Dodajmy jeszcze tylko, że se-
zonie WOPR zatrudnia około 
250-300 ratowników zawodo-
wych. W  województwie po-
morskim jest około 1000 ra-
towników z różnymi stopniami 
ratownika WOPR.
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