
GMINA KOLBUDY   BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE: LUTY 2018  —  NR WYDANIA: 2 (14)   —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

FlashFlash

STR. 13

Iluminacja kościoła w Czapielsku
Już niedługo kolejna zabytkowa budowla w gminie Kolbudy 
zyska nowy blask. Po iluminacji XIV-wiecznego kościoła  
w Pręgowie przyszedł czas na oświetlenie wybudowanego  
w XVIII wieku obiektu sakralnego w Czapielsku.

Budżet gminy Kolbudy został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna 
Izbę Obrachunkową i przyjęty przez radnych. Nie wszyscy głosowali 
jednak za jego przyjęciem. Opozycja była przeciwna. Sytuacji tej nie 
może nadziwić się Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, bo przeciwko 
budżetowi głosowali nie tylko radni opozycji, ale też z sołectwa, w którym 
prowadzone będą inwestycje na rekordową sumę.

Niebezpiecznie na drodze wojewódzkiej 
Droga wojewódzka to główny ciąg komunikacyjny gmi-
ny Kolbudy. Trasa wymaga remontu, a do tego jest bardzo 
niebezpieczna. Dlatego też wójt gminy Kolbudy, wysto-
sował pismo do marszałka województwa pomorskiego.

Śmieciarki i pojemniki już kupione
Wszystko wskazuje na to, że 1 kwietnia bez przeszkód 
rozpocznie swoją działalność Gminny Zakład Usług 
Komunalnych Kolbudy. Wybrano zespół pracowni-
ków, rozstrzygnięto przetargi na śmieciarki i pojemniki. 

Obwody ustalone, terminy naboru znane
Decyzją radnych naszej gminy utworzono szkołę podstawową 
i  przedszkole w  Kowalach, gdzie w  podstawówce uczyć 
się będą dzieci z  Otomina i  Kowal. Jednocześnie podjęto  
decyzję o utworzeniu obwodów szkolnych.
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Wydadzą grube miliony na infrastrukturę oświatową

STR. 3

BUDŻET GMINY KOLBUDY ZOSTAŁ PRZYJĘTY

Każdego roku przy podejmowaniu 
uchwały budżetowej protestują ci, 
którym się najwięcej robi – 
Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy
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Nasze kalendarium
• 20 lutego (wtorek),  
Karol Kopiec Stand-up, godz. 20.00,  
Bunkier, ul. Olejarna 3, Gdańsk

• 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

• 28 lutego (środa), Arturo Sandoval, godz. 
20.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 3–4 marca (sobota–niedziela),  
Targi Mieszkań i Domów, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 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

• 9– 1 marca (piątek–niedziela), Kolosy 
2018, Gdynia Arena,  
Kazimierza Górskiego 8

• 10 marca (sobota), Czesław Śpiewa & 
Arte dei Suonatori, godz. 20.00,  
Teatr Szekspirowski, ul. Bogusławskiego 1

• 16–18 marca (piątek–niedziela), Gdańskie 
Targi Książki, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 17 marca (sobota), Natalia Przybysz, 
Mikromusic, Odet, godz. 19.00, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 18 marca (niedziela), Artur Andrus,  
godz. 18.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

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

• 31 marca (sobota), Trefl Sopot –  
Stal Ostrów Wielkopolski, godz. 17.00,  
Ergo Arena

• 5 kwietnia (czwartek), Taylor Moore, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 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

• 22 kwietnia (niedziela), Międzynarodowe 
Targi Zoologiczne Animal Baltic, godz. 
10.00 – 17.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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Wydadzą grube miliony na infrastrukturę oświatową
Budżet gminy Kolbudy został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową i przyjęty przez radnych. Nie 
wszyscy głosowali jednak za jego przyjęciem. Opozycja była przeciwna. Sytuacji tej nie może nadziwić się Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy, bo przeciwko budżetowi głosowali nie tylko radni opozycji, ale też z sołectwa, w którym prowadzone 
będą inwestycje na rekordową sumę.

Tradycyjnie już na terenie na-
szej gminy zaplanowano kilka-
dziesiąt inwestycji. Łączny ich 
koszt oszacowano na 38,5 mln 
zł. Lwia część tej kwoty prze-
znaczona będzie oczywiście na 
budowę szkoły w Kowalach.

  Budowa w Kowalach doglądana jest przez włodarzy z Gdańska, 
Pruszcza Gdańskiego i Kolbud
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 – To nie jedyna inwestycja, 
która w  tym roku realizowana 
będzie na terenie sołectwa Ko-
wale. Na ten rok zaplanowano 
jeszcze dla przykładu budo-
wę ronda (przyp. red. – pisze-
my o  tym na stronie 10), ale 

i  budowę drogi Otomin– Ko-
wale. Każdego roku przy po-
dejmowaniu uchwały budże-
towej protestują ci, którym 
się najwięcej robi. Tym razem 
przeciw uchwale głosowali 
między innymi radni z Kowal. 

Nie potrafię sobie wytłumaczyć 
ich postępowania. Paradoksem 
jest to, że o mieszkańców Ko-
wal walczą radni sąsiednich 
miejscowości – mówi „Pa-
noramie” Leszek Grombala,  
wójt gminy Kolbudy.

Pisząc o  Szkole Metropolital-
nej w  Kowalach warto wspo-
mnieć, że tylko w  tym roku 
na rozbudowę infrastruktu-
ry oświatowej kolbudzki sa-
morząd zamierza wydać 22,5 
mln zł. W  planach jest także 
remont Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjal-
nego w  Kolbudach oraz szko-
ły w  Buszkowach. W  budże-
cie zaplanowano też środki 
na budowę krytej pływalni  
w Kolbudach.
Niemało – ponad 11 mln 
zł – planuje się też prze-
znaczyć w  tym roku na  
infrastrukturę drogową.
 – Najważniejsze z zaplanowa-
nych na ten rok przedsięwzięć 
drogowych to realizacja dru-
giego etapu odcinka Kowa-
le–Otomin, a  także inwesty-
cje w  Jankowie. Budowa ulicy 
Podgórnej, modernizacja ulicy 
Straszyńskiej wraz z  kanaliza-
cją deszczową i  oświetleniem, 
to jedne z ważniejszych zadań. 
Jednym z  przedsięwzięć, na 
które z  utęsknieniem czekają 

zwłaszcza mieszkańcy Bielko-
wa i  Bielkówka, jest realiza-
cja ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż drogi powiatowej łą-
czącej oba sołectwa. W  Biel-
kowie zmodernizowana zo-
stanie ponadto ulica Rolnicza 
– informuje Adam Babki-
wicz, kierownik Referatu In-
westycji i  Remontów Urzędu  
Gminy Kolbudy.
W  uchwale budżetowej po 
stronie dochodów zapisano 
kwotę 106 mln zł, natomiast 
wydatki są o  ponad 23 mln 
zł większe. Aby nie zmniej-
szać ilości zaplanowanych 
inwestycji zdecydowano się 
na emisję obligacji na kwo-
tę 22,3 mln zł. Będzie jednak 
ona niemal o połowę mniejsza, 
ponieważ po uwzględnieniu 
wolnych środków oraz prze-
liczeniu dochodów planowa-
ne zadłużenie zmniejszy się  
o blisko 8 mln zł.
O realizacji inwestycji na tere-
nie gminy Kolbudy będziemy 
oczywiście sukcesywnie infor-
mować na naszych łamach.

JOANNA KREFTA, SKARBNIK URZĘDU GMINY KOLBUDY

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Ekono-
micznym Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe 
„Prawo i Fundusze Unii Europejskiej” organizowane przez Po-
litechnikę Gdańską, „Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu 
Wewnętrznego” w Wyższej Szkole Bankowej, kurs dla skarb-
ników i  księgowych jednostek budżetowych organizowany 
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz kurs dla kan-
dydatów na członków rad nadzorczych prowadzony przez In-
stytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, zdając egzamin w tym 
zakresie w Ministerstwie Skarbu.
Zawodowo od 1993 roku związana z Urzędem Gminy w Kol-
budach z przerwą w latach 2009-2012 na zatrudnienie w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Departa-
mencie Europejskiego Funduszu Społecznego na stanowiskach 
związanych z kontrolą projektów unijnych.
Od 2012 roku pełniła funkcję głównego księgowego w Jedno-
stce Obsługi Oświaty w Kolbudach, a po jej włączeniu w struk-
tury Urzędu Gminy – funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Finansowego, Naczelnika i Kierownika Referatu Oświaty.
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PROJEKT W TYM ROKU

Brak oświetlenia ulicy Przemysłowej
Nasi Czytelnicy zgłaszają się do nas z różnymi problemami. Niedawno 
skontaktował się z nami mieszkaniec gminy Kolbudy.

– Mieszkam tu dopiero od sied-
miu lat. Szczególnie doskwie-
ra mi brak oświetlenia ulicy 
Przemysłowej w  Kolbudach. 
Przy tej ulicy zlokalizowane 
są przedsiębiorstwa, z  których 
gmina czerpie niemałe zyski. 
Myślę, że dla gminnego bu-
dżetu nie byłoby wielkim pro-
blemem wykonanie takiej in-
westycji. Oświetlenie jest po-
trzebne ze względu na bezpie-
czeństwo. Swego czasu prze-
jechałbym mężczyznę, który 
leżał częściowo na chodniku, 
a  częściowo na jezdni. Była 
akurat zła pogoda, dlatego nie 
jechałem zbyt szybko i  mia-
łem czas na zatrzymanie auta. 
Człowieka leżącego na ulicy, 
który jak się potem okazało był 
pijany, zobaczyłem w  ostatniej 
chwili. Gdyby Przemysłowa 
była wystarczająco oświetlona, 
taka sytuacja nie miałaby miej-
sca, a ktoś leżący na chodniku 
albo ulicy byłby widoczny z da-
leka. Przed ostatnimi wybo-
rami obecny wójt informował 
na swoich ulotkach, że jednym 
z  jego celów będzie instalacja 
oświetlenia przy ulicy Przemy-
słowej. Jak widać, na obietni-
cach się skończyło.
To niestety nie wszystko. 
W ciągu tych siedmiu lat chod-
nik przy ulicy Przemysłowej 
był odśnieżony tylko raz. Uwa-
żam, że to bardzo dziwne, bo 
inne ulice są odśnieżane regu-
larnie – informuje nas mieszka-
niec Kolbud.
Jak się dowiedzieliśmy, ulica 
Przemysłowa w Kolbudach jest 

drogą powiatową i  jej utrzy-
manie nie należy do obowiąz-
ków kolbudzkiego samorządu. 
W związku z tym odśnieżanie 
chodnika leży w gestii powiatu.
 – W  imieniu pana starosty 
mogę jedynie przeprosić i  za-
pewnić, że będziemy naciskać 
na starostwo, aby właściwie 
wypełniało ciążące na nich 
obowiązki. Liczę w  tym miej-
scu na pomoc naszych radnych 
powiatowych z  szefem komi-
sji rewizyjnej Rady Powiatu 
Gdańskiego, panem Robertem 
Aszykiem, na czele. Natomiast 
jeżeli chodzi o  oświetlenie tej 

  W tym roku wykonany ma być projekt oświetlenia ulicy Przemysłowej
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AKTYWNE WTORKI

Taniec terapeutyczny 
dla seniorów
Od 20 lutego w  każdy wto-
rek w Kowalach odbywać się 
będą zajęcia tańca terapeu-
tycznego dla seniorów. Spo-
tkania będą mieć miejsce we 
wtorki o  godz. 17.30 w  Bu-
dynku Sportu i Rekreacji przy 
ul. Glazurowej 1.
Zajęcia będą trwały godzi-
nę zegarową. Poprowadzi je 
Malwina Stępniewska, cer-
tyfikowany instruktor tańca 
terapeutycznego, absolwent-
ka kulturoznawstwa i  artete-
rapii. Dodajmy, że Malwina 
Stępniewska jest także człon-
kiem Polskiego Stowarzysze-
nia Choreoterapii – Polskiego 
Teatru Tańca.
Zapisy i pierwsze zajęcia od-
będą się 20 lutego o  godz. 
17.30. Organizatorzy proszą, 
aby osoby zainteresowane 

udziałem w „tanecznych spo-
tkaniach” zadbały o wygodny 
strój i odpowiednie obuwie.
To nie koniec propozycji dla 
osób starszych. W  dalszym 
ciągu odbywają się spotka-
nia z  cyklu „Aktywne wtor-
ki seniora”. 27 lutego o godz. 
17.00 w sali 101 Urzędu Gmi-
ny Kolbudy zapraszamy na 
spotkanie „Całościowa oce-
na geriatryczna – czyli o tym 
jak sprawdzać, czy nadeszła 
starość”, które poprowadzi 
Dagmara Wiewiórkowska-
Garczewska z  Centrum Ak-
tywności Seniora SwissMed 
i  współprowadząca audycję 
w Radio Gdańsk „Starszaki”, 
poświęconą odpowiedziom 
na pytania dotyczące osób 
starszych, przeżywających 
drugą młodość.

(GR)

REKLAMA
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POWIAT SŁUŻY ZA WZÓR

Podniesienie jakości 
szkolnictwa 
Dzięki unijnemu wsparciu po-
wołano powiatowego doradcę 
zawodowego, którym została 
Katarzyna Chojecka. Jej zada-
niem było stworzenie i  prowa-
dzenie Powiatowej Sieci Dorad-
ców Zawodowych.
Sieć skupia szkolnych liderów 
doradztwa zawodowego ze szkół 
powiatu, z  różnych poziomów 
kształcenia. W ramach cyklicz-
nych spotkań uczestnicy po-
zyskują wiedzę z  zakresu two-
rzenia, modyfikacji i  realizacji 
wewnątrzszkolnych systemów 
doradztwa zawodowego.
– Mają możliwość uczestni-
czenia w szkoleniach i warszta-
tach podnoszących ich wiedzę 
i umiejętności zawodowe, aktu-
alizują informacje z  rynku pra-
cy, ale też spotykają się z przed-
stawicielami instytucji rynku 
pracy lub pracodawcami. Poza 
tym realizują wizyty studyjne 
u  pracodawców i  wymieniają 
się doświadczeniem z  zakresu 
wspierania uczniów w  ich edu-
kacyjno-zawodowych wyborach 
– informuje Piotr Kaliński, na-
czelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowe-
go w Pruszczu Gdańskim. 
Integracja środowiska osób 
zajmujących się doradztwem 

edukacyjno-zawodowym umoż-
liwia koordynację działań podej-
mowanych w szkołach, w zakre-
sie planowania i realizacji zadań 
wspierających uczniów w  preo-
rientacji, orientacji i  doradztwie 
zawodowym realizowanym na 
wszystkich etapach edukacji 
formalnej.
– Dobrymi praktykami warto 
się pochwalić, dlatego powiem, 
że trener Ośrodka Rozwoju 
Edukacji podczas szkolenia dla 
jednostek samorządu terytorial-
nego wskazał Powiatową Sieć 
Doradców Zawodowych Powia-
tu Gdańskiego, jako przykład 
dobrych praktyk w zakresie do-
radztwa edukacyjno-zawodo-
wego – mówi Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Dodajmy, że powiatowy dorad-
ca współpracuje z  Wojewódz-
kim Urzędem Pracy w  ramach 
budowy Pomorskiego Systemu 
Poradnictwa Zawodowego (po-
dejmowanie wspólnych inicja-
tyw w  zakresie: przekazywanie 
informacji, inicjatywy szkole-
niowe, współpraca z  pracodaw-
cami, udział w spotkaniach grup 
roboczych).

(GR)

ulicy, to zadanie jest obecnie 
realizowane przez kolbudzki 
urząd gminy – zlecone zostało 
wykonanie projektu oświetle-
nia ulicy Przemysłowej, a  po 

zakończeniu prac projektowych 
przystąpimy do wykonania 
tego przedsięwzięcia – mówi 
nam Leszek Grombala.

(KL)
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ZAKŁAD NIEMAL GOTOWY NA PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW

Śmieciarki i pojemniki już kupione
Wszystko wskazuje na to, że 1 kwietnia bez przeszkód rozpocznie swoją działalność Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy. 
Wybrano już zespół pracowników, rozstrzygnięto przetargi na śmieciarki i pojemniki. Wybrano także logo spółki.

Spółka powołana została do 
życia pod koniec ubiegłego 
roku.
 – Od tego czasu ogłosiliśmy 
i rozstrzygnęli dwa najważniej-
sze dla nas przetargi. Pierw-
szy dotyczył leasingu dwóch 
śmieciarek. Rynek tej branży 
jest wąski, a na nasze ogłosze-
nie odpowiedziały dwa – moim 
zdaniem bardzo duże i poważ-
ne – konsorcja, jakimi są mLe-
asing i  PKO Leasing. Zapro-
ponowane ceny są nieznacznie 
niższe od tych, które zakłada-
liśmy przy tworzeniu budżetu. 
Okazało się, że zapłacić bę-
dziemy musieli – oczywiście 
w  ratach leasingowych – 2,1, 
a nie jak szacowaliśmy 2,4 mln 
zł – informuje nas Krzysztof 
Hypki, prezes Gminnego Za-
kładu Usług Komunalnych 
Kolbudy.
Oferent, który wygra przetarg, 
od momentu podpisania umo-
wy ma 75 dni na dostarczenie 
pojazdów do siedziby spółki. 
Jednak nie ma obaw, że od 1 
kwietnia nie będzie miał kto 

odbierać odpadów. Do momen-
tu przyjazdu nowych pojazdów 
spółka będzie korzystać z opcji 
wypożyczania śmieciarek.
Również dwie firmy – z rynku 
pomorskiego – zgłosiły się do 
sprzedania kolbudzkiej spółce 
pojemników i worków na odpa-
dy. Za pojemniki spółka zapła-
cić 1,2 mln zł. Do rozdyspono-
wania będzie 8600 pojemników 
od 120 do 1100-litrowych i do 
tego 256 tysięcy worków. Kosz-
ty te wkalkulowane są w opłatę 
śmieciową, którą ponosić będą 
mieszkańcy naszej gminy.
 – Korzystając z  okazji, mogę 
się pochwalić, że będziemy 
jednymi z  pierwszych zakła-
dów, które będą prowadzić 
gospodarkę odpadami komu-
nalnymi w  całkowitej zgodzie 
z  obowiązującymi przepisami. 
Mówimy tu o  odpadach mie-
szanych i  biodegradowalnych 
oraz selekcji papieru, szkła oraz 
tworzyw sztucznych i  meta-
li. Właśnie takich pięć frakcji 
odpadów odbieranych będzie 
z  gospodarstw domowych. 

Kolorystka worków i pojemni-
ków będzie oczywiście odpo-
wiednio oznakowana – wyja-
śnia prezes Hypki.
Nowe pojemniki w bazie spół-
ki pojawią się w  drugiej poło-
wie marca. Pracownicy zakła-
du będą je potem rozwozić do 
wszystkich gospodarstw do-
mowych na terenie naszej gmi-
ny. Będą mieli na to czas do 
końca marca.
Warto powiedzieć, że skom-
pletowana jest również kadra 
pracownicza.
 – Zainteresowanie pracą w na-
szym zakładzie było spore. 
Nasza spółka zapewnia sta-
łość funkcjonowania, a  co za 
tym idzie i  zatrudnienia. Bez 
wątpienia był to wabik, któ-
ry przyciągał potencjalnych 
pracowników. Nasi pracowni-
cy zajmują się już sprzątaniem 
przystanków autobusowych czy 
opróżnianiem ulicznych koszy 
na śmieci – mówi Krzysztof 
Hypki.
Wybrano również logo gmin-
nej spółki.

 – Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Kolbudy miała miej-
sce miła uroczystość. Nagro-
dzono laureatów konkursu 
plastycznego na opracowanie 
logo Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych w  Kolbudach. 

Zabawa adresowana była do 
uczniów naszych szkół. Radni 
mieli okazję poznać autorów 
prac. Najlepszy z  projektów 
ma szansę znaleźć się na no-
wych pojazdach, które wkrótce 
dbać będą o  czystość w  naszej 

gminie. Jury najwyżej oceniło 
projekty Krzysztofa Biernasia, 
Anny Czoczys i  Małgorzaty 
Patyk – informuje Roman No-
wak z Urzędu Gminy Kolbudy.

(lubek)
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  Autorzy najlepszych projektów logo GZUKG zostali nagrodzeni podczas sesji Rady Gminy Kolbudy
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ZAPRASZAMY DO FAKTORII

Tego roku karnawał trwał 
bardzo krótko, dlatego też 
już niebawem rozpoczną się 
przygotowania do Wielkano-
cy, która przypada na dzień 1 
kwietnia.
W  związku z  tym już te-
raz informujemy o  Jarmarku 
Wielkanocnym, który 24 i 25 
marca odbędzie się na terenie 
Faktorii Handlowej w Prusz-
czu Gdańskim.
– Już teraz przyjmujemy zapi-
sy na Jarmark Wielkanocny. 
Jarmark jak co roku będzie 
okraszony licznymi atrak-
cjami dla odwiedzających. 
Zapraszamy wystawców rę-
kodzieła, rzemiosła, gastro-
nomii i  innych do zgłoszeń 
pod numerem telefonu 601 
830 590 oraz mailowo na ad-
res: biuro@faktoria-pruszcz.
pl. Ilość miejsc jest ograni-
czona i  decyduje kolejność 
zgłoszeń – informuje Piotr 

Pułkowski, dyrektor Centrum 
Kultury i  Sportu w  Pruszczu 
Gdańskim.
To nie koniec atrakcji związa-
nych z  Wielkanocą. Dla szkół 
podstawowych i  przedszko-
li organizowane są, również 
na terenie faktorii, warsztaty 
plastyczne (19-23 marca). Te-
matem zajęć będą zwierzątka, 
pisanki i  inne ozdoby wielka-
nocne, stworzone w  kreatyw-
ny sposób i  z  wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów. 
Szczególnym dniem podczas 
warsztatów będzie 21 marca, 
na kiedy zaplanowano zaję-
cia pod hasłem „Ekologiczna 
Marzanna” –  dzieci wykonają 
Marzannę wyłącznie z  natu-
ralnych, „niezaśmiecających” 
materiałów, dowiedzą się, dla-
czego ważne jest dbanie o czy-
stość rzek, a warsztaty zostaną 
ukoronowane topieniem wyko-
nanej przez uczestników kukły 

w  rzece przepływającej przez 
faktorię.
Warsztaty będą odbywać się 
każdego dnia w  godzinach: 
8.30, 10.00, 11.30 i  13.00. 
Każde zajęcia potrwają około 
godziny. Wszystkie potrzebne 

materiały są na miejscu. 
Warsztaty są przewidziane 
dla grup do 30 osób. 
Zapisy prowadzone są tele-
fonicznie pod numerem 601 
830 590.

(GR)

Z Wielkanocą w tle

10 LAT ŚDS

Urodziny 
w Marszewskiej Górze
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w  Marszewskiej Górze 
obchodził na początku lutego 
10. urodziny. Najlepszym pre-
zentem z  okazji jubileuszu był 
nowy pawilon. W  jego otwar-
ciu wzięli udział przedstawiciele 
województwa, powiatu i gminy.
Środowiskowy Dom Pomocy 
w  Marszewskiej Górze znaj-
dował się do tej pory tylko 
w  zabytkowym budynku. Aby 
działalność placówki nie została 
przerwana, potrzebna była roz-
budowa obiektu.
– Jest to ośrodek wsparcia dla 
osób różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami i  dysfunkcjami. 
Naszym działaniem obejmu-
jemy gminy Przywidz, Trąbki 
Wielkie oraz Kolbudy. W  tej 
chwili w  naszym domu mamy 
30 uczestników, gdyż na tyle 
osób przygotowana jest placów-
ka – mówi nam Anna Kolaska, 
kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Mar-
szewskiej Górze.
W domu tym odbywają się za-
jęcia i  treningi, dzięki którym 
osoby niepełnosprawne mogą 
chociażby nauczyć się podsta-
wowych czynności życiowych.
– Można powiedzieć, że uczy-
my rzeczy potrzebnych do co-
dziennego życia. Prowadzimy 
tu różnego rodzaju treningi: 
kulinarny, higieniczny, kom-
puterowy czy ogrodniczy oraz 
zajęcia rehabilitacyjne. Chcemy 
też, aby nasi podopieczni inte-
growali się ze społeczeństwem, 
dlatego organizujemy im wy-
cieczki w miejsca, w których za-
zwyczaj nigdy nie byli – dodaje 
Anna Kolaska.
Rozbudowa domu sfinanso-
wana została ze środków rzą-
dowych oraz pieniędzy z  kasy 
przywidzkiego samorządu, 
który dołożył się także do za-
kupu samochodu dowożącego 
uczestników zajęć w Marszew-
skiej Górze. Gdyby placówka 
nie została rozbudowana, to od 
2019 roku musiałaby się zmniej-
szyć liczba osób korzystających 
z pomocy ŚDS albo też zosta-
łaby ona całkowicie zamknięta.
– Jest to bardzo ważny dzień 
dla tego domu i  jego pensjo-
nariuszy. Dzięki niezwykle 
szybkim pracom budowlanym 
udało się dobudować skrzydło 

i  spełnić warunki standaryza-
cyjne. Dzięki zaangażowaniu 
i determinacji wielu osób udało 
się w  tak ekspresowym czasie 
osiągnąć zamierzony cel. Jako 
ciekawostkę mogę podać, że jest 
to budynek samowystarczalny 
energetycznie, ponieważ zain-
stalowane są tu panele fotowol-
taiczne oraz pompy ciepła. Wi-
dać zatem, że wiele aspektów 
złożyło się na to, że bierzemy 
udział w  otwarciu wyjątkowe-
go obiektu – mówił podczas 
uroczystości urodzinowej, połą-
czonej z otwarciem domu, Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
Przywidz.
Wśród osób szczególnie zde-
terminowanych w sprawie roz-
budowy domu w  Marszew-
skiej Górze była Ewa Szczy-
pior z  Urzędu Wojewódzkie-
go w  Gdańsku, która przy-
pomniała przy okazji, że ten 
Dom Samopomocy jest jednym 
z  65 w  całym województwie 
pomorskim.
– Cieszę się, że udało się zreali-
zować tę inwestycję. Najważ-
niejszą ideą ośrodka jest to, że 
jest to dom, a nie placówka – jak 
niektórzy ją nazywają. Jest to 
dom, w którym możecie bywać 
codziennie i  w  którym uczycie 
się bywać nawzajem. Natomiast 
słowo „samopomoc” ma nam 
uświadomić, że niezależnie od 
tego, czy mamy wszystkie ręce 
i  nogi, czy widzimy lub jeste-
śmy niewidomi, zawsze mamy 
do zaoferowania coś drugiemu 
człowiekowi. Wzajemnie sobie 
pomagając, możecie uboga-
cać swoje życie – mówiła Ewa 
Szczypior.
Z  kolei Beata Kowalczyk, dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Prusz-
czu Gdańskim, podkreśliła, że 
Marszewska Góra jest szcze-
gólnym miejscem na mapie po-
wiatu gdańskiego.
– Szczególnie ważny jest ten 
dom, który jest jednym z  ele-
mentów układanki miejsc, 
w których otrzymać można po-
moc. Podążamy wszyscy w jed-
nym kierunku i  cieszę się, że 
mamy tak dobre zaplecze tutaj, 
w Marszewskiej Górze – pod-
kreśliła Beata Kowalczyk.

(lubek)
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  Na urodzinowej uroczystości zebrało się wielu 
znamienitych gości

WOKÓŁ SZKOŁY W KOWALACH

Obwody ustalone, terminy naboru znane
Decyzją radnych naszej gminy utworzono szkołę podstawową i przedszkole 
w Kowalach, gdzie w podstawówce uczyć się będą dzieci z Otomina i Kowal. 
Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu obwodów szkolnych.

Placówkę oświatową prowadzić 
będzie kolbudzki samorząd. 
Według planów, które two-
rzone były jeszcze przed wpro-
wadzeniem reformy oświaty, 
w  Kowalach miały kształcić 
się dzieci klas I–VI. Teraz wia-
domo, że podstawówka będzie 
ośmioklasowa. Szkoła będzie 
mogła przyjąć 650 uczniów.
W  tej chwili wiadomo, że do 
szkoły w Kowalach będą mogły 
chodzić dzieci z dwóch sołectw 
– Kowal i  Otomina. Za kilka 
miesięcy zapadnie decyzja, czy 
szkoła będzie mogła przyjmo-
wać uczniów również z  Jan-
kowa Gdańskiego. Decyzja 
ta zależy od zainteresowania 
placówką mieszkańców Kowal 
i  Otomina. Jeśli będzie ono 
znikome, to do szkoły metro-
politalnej będą mogły chodzić 
również dzieci z Jankowa.
 – Jest duża szansa, że w szko-
le znajdzie się miejsce również 
dla uczniów z  Jankowa. Z  sy-
gnałów, które do mnie dociera-
ją, wynika zresztą, że chętnych 
z  tej miejscowości nie będzie 
zbyt wielu. W  tej chwili spo-
ro dzieci z  Otomina uczy się 
w  gdańskich szkołach. Tym-
czasem mieszkańcy Otomi-
na mogą mieć problem, gdy 
Gdańsk odmówi przyjmowa-
nia naszych dzieci. Właśnie ten 
fakt jest głównym powodem, 
dla którego Otomin znalazł 
się w obwodzie Szkoły Podsta-
wowej w Kowalach – wyjaśnia 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.

  Budowa szkoły w Kowalach idzie pełną parą
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Przy Placu Świętej Kingi 1 po-
wstanie dwuoddziałowa pla-
cówka, która zapewni miej-
sca dla 50 dzieci. Przedszkole 
czynne będzie w  godzinach 
6.00–17.00. Bezpłatne naucza-
nie i  wychowanie w  zakresie 
podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego re-
alizowane będzie w godzinach 

8.00–13.00.
 – Wójt gminy Kolbudy podpi-
sał zarządzenie w sprawie usta-
lenia terminów postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępo-
wania uzupełniającego na rok 
szkolny 2018/2019 do przed-
szkoli, oddziałów przedszkol-
nych w  szkołach podstawo-
wych i  klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych 
przez gminę Kolbudy – infor-
muje Roman Nowak z Urzędu 
Gminy Kolbudy.
Zasady rekrutacji znajdują się 
na stronie internetowej www.
kolbudy.pl.

(GR)
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NIEBAWEM RUSZY REMONT

Intymniej w Wydziale Komunikacji
Sala główna Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim będzie przebudowana. 
Na czas remontu obsługa petentów 
zostanie przeniesiona do budynku, 
gdzie do niedawna swoją siedzibę 
miało pogotowie.
Przebudowa wydziału jest niezbęd-
na, gdyż jak mówi starosta gdań-
ski Stefan Skonieczny, przepisy się 
zmieniają, a bezpieczeństwo danych 
osobowych jest coraz ważniejsze.
 – W związku z tym musimy zapew-
nić petentom Wydziału Komunika-
cji więcej prywatności. Chodzi o to, 
aby petenci nie słyszeli siebie wza-
jemnie, bo załatwiane są tu różne, 
nierzadko bardzo wrażliwe sprawy 
– mówi Stefan Skonieczny.
Pierwszy przetarg został unieważ-
niony, ponieważ proponowana 
przez oferentów cena była za wyso-
ka i opiewała na kwotę ponad 600 
tysięcy złotych. W związku z  tym 
rozpisano kolejny przetarg.
Jak informuje nas wicestarosta Ma-
rian Cichon, przebudowa sali obsłu-
gi klienta to drugi etap modernizacji 
pomieszczeń obsługi klienta w bu-
dynku starostwa.
 – Opracowany przez nas projekt za-
pewni nowocześniejszy standard ob-
sługi. Zmienią się stanowiska obsłu-
gi klientów, które zapewnią większą 
intymność. Będzie więcej miejsca 

dla oczekujących, a urzędnicy będą 
dysponować bardziej ergonomicz-
nymi stanowiskami pracy – dodaje 
Marian Cichon.
Anna Petter, naczelnik Wydziału 
Komunikacji przyznaje, że dotych-
czasowa sala przyjęć interesantów 
nie spełnia już oczekiwań, dlatego 
tak potrzebny jest remont.
 – Liczba stanowisk się nie zmieni, 
ale zmieni się ich funkcjonalność. 
Jestem przekonana, że poprawi to 
szybkość obsługi, na czym szczegól-
nie zależy naszym klientom. Muszę 
w tym miejscu powiedzieć, że nie-
mal z miesiąca na miesiąc przybywa 
nam petentów i spraw, które musi-
my załatwić. Dzięki temu, że mamy 
system kolejkowy, możemy prowa-
dzić pewne statystki. W  ostatnim 
czasie obsługujemy ok. 200 osób 
dziennie, a  proszę mi wierzyć, że 
nie jest to mała liczba. Dodam, że 
w roku ubiegłym dziennie przyjmo-
wanych było ok. 150 osób – mówi 
nam Anna Petter.
Na czas modernizacji, która potrwa 
około dwóch miesięcy, stanowiska 
rejestracyjne przeniosą się do pół-
nocnego skrzydła budynku powia-
tu, a więc do pomieszczeń po pogo-
towiu ratunkowym.

(lubek)

WÓJT PISZE DO MARSZAŁKA

Niebezpiecznie na drodze wojewódzkiej
Droga wojewódzka 221 Gdańsk – Kościerzyna to główny ciąg komunikacyjny gminy Kolbudy. Trasa wymaga remontu, a do 
tego jest bardzo niebezpieczna. Dlatego też Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, wystosował pismo do Mieczysława Struka, 
marszałka województwa pomorskiego. Wójt zwraca się w nim z prośbą o działania, które mają poprawić bezpieczeństwo 
kierowców i pieszych.

– Obecny stan drogi nie jest 
adekwatny do narastającego 
ruchu drogowego, który stwa-
rza duże ryzyko uczestniczenia 
w wypadkach drogowych – pi-
sze Leszek Grombala. Zwraca 

uwagę na brak widoczności na 
całym odcinku drogi – również 
na skrzyżowaniach, mniejszą 
o  pół metra niż normatyw-
ną szerokość pasa, nieprawi-
dłowe przejścia dla pieszych 

czy nieprawidłową geometrię 
skrzyżowań i  nieprawidłowe 
promienie skrętów.
Poza tym wójt Grombala in-
formuje o  braku odwodnie-
nia i  chodników oraz o  braku 

oznaczenia miejsc niebezpiecz-
nych i  wzajemnie sprzecznym 
oznakowaniu.
– To tylko część wad drogi, 
które są wynikiem wieloletnich 
zaniedbań, braku przeglądów 

oraz remontów – argumentu-
je Leszek Grombala. – Droga 
wojewódzka wymaga natych-
miastowej przebudowy, aby 
spełniała standardy bezpie-
czeństwa. Nie można bagate-
lizować tak złych warunków 
drogowych.
Na potwierdzenie tych słów 
podać można tylko dwie licz-
by. W ubiegłym roku doszło na 
niej do 23 wypadków oraz 140 
kolizji.
Do tragicznego zdarzenia do-
szło chociażby w  Przywidzu, 
gdzie kierowca audi praw-
dopodobnie nie dostosował 

prędkości do warunków pa-
nujących na drodze i  na łuku 
drogi zjechał na przeciwny pas 
ruchu, uderzając w  lewy bok 
citroena c3. 19-letni kierowca 
audi poniósł śmierć na miej-
scu, a do szpitala trafiły jeszcze 
dwie osoby.
W  kolejnym wydaniu naszej 
gazety zapytamy przedsta-
wicieli Urzędu Marszałkow-
skiego w  Gdańsku, co za-
mierzają zrobić z  problemem 
bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej.

(lubek)

  Takie wypadki na drodze wojewódzkiej to dość częsty widok
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WIĘCEJ ŻOŁNIERZY

Lotnicy zostają w Pruszczu
Żołnierze nie znikną z  krajo-
brazu Pruszcza Gdańskiego. 49. 
Baza Lotnicza nie zostanie zli-
kwidowana. Co więcej, będzie 
zmodernizowana i  rozbudowa-
na, a jednostka może powiększyć 
się nawet o 2 tysiące żołnierzy. To 
doskonała wiadomość na Prusz-
cza Gdańskiego.
Przez kilkanaście lat nad prusz-
czańską jednostką wojskową wi-
siało widmo likwidacji. Na na-
szych łamach również informo-
waliśmy, że być może 49. Baza 
Lotnicza przejdzie do historii. 
O jej zachowanie walczyli samo-
rządowcy powiatu gdańskiego 
z burmistrzem miasta Januszem 
Wróblem na czele. Decyzję o za-
chowaniu bazy podjęto jeszcze 
za kadencji Antoniego Macie-
rewicza, byłego ministra obrony 
narodowej. Przypomnijmy, że 
decyzja o rozwiązaniu bazy zapa-
dła w 2010 roku. 15 stycznia 2018 
roku Szef Sztabu Generalnego 
zatwierdził dokument znoszący 
wcześniejszą decyzję.
– Nowe plany naszego garnizonu 
przewidują jego dalsze funkcjo-
nowanie i znaczny rozwój zwią-
zany między innymi z  rozbu-
dową struktur organizacyjnych, 
jak i  infrastruktury. Spowoduje 
to, że w  niedalekiej przyszłości 
zwiększy się liczba żołnierzy, któ-
rzy wraz z  rodzinami stanowić 
będą znaczącą część pruszczań-
skiej społeczności – informuje 
płk dypl. pil. Grzegorz Mate-
juk, dowódca 49. Bazy Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim.
Radości z takiej decyzji nie krył 
Janusz Wróbel.
– W końcu mamy pewność, że 
przez wiele następnych lat jed-
nostka wojskowa będzie funkcjo-
nować i rozwijać się. Oznacza to 
oczywiście wielomilionowe in-
westycje, które realizowane będą 

na terenie jednostki. Oznacza to 
też rozwój miasta, bo za większą 
liczbą stacjonujących tu żołnierzy 
idzie też w parze większa liczba 
dzieci w  naszych szkołach. Po-
trzebne będą nowe mieszkania, 
które będą kupowane albo też 
wynajmowane. Jest to doskonała 
wiadomość również dla żołnie-
rzy, ponieważ skończyła się ich 
niepewność. Wszyscy oni żyli 
właściwie jak na szpilkach, bo nie 
wiedzieli, jak układać sobie życie 
– mówi „Panoramie” burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.
Również władze powiatu zado-
wolone są z podjętej decyzji.
– W  siedzibie starostwa odbyło 
się spotkanie, w  którym uczest-
niczyli przedstawiciele prusz-
czańskiego garnizonu oraz samo-
rządowcy powiatu gdańskiego. 
Rozmawialiśmy o naszej współ-
pracy – o  tym, abyśmy działali 
w symbiozie – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański. – 
Powiatowi, a  przed wszystkim 
mieszkańcom miasta powinno 
zależeć na bytności jednostki 
w Pruszczu Gdańskim. Docho-
dzą nas słuchy, że baza powiększy 
się o 2 tysiące żołnierzy. Do tego 
dojdą ich rodziny, które właśnie 
tu płacić będą podatki i tu wyda-
wać będą pieniądze.
Wszyscy zgodnie twierdzą, że 
nie jest to chwilowa decyzja, po-
nieważ idą za nią konkretne in-
westycje i  niebagatelne środki 
finansowe.
– Warto powiedzieć, że jest to 
zwieńczenie stoczonej w  2015 
roku batalii wojskowych i pomor-
skich samorządowców. Moim 
zdaniem jest to zwrot w  dobrą 
stronę – podsumowuje Bartosz 
Gondek, rzecznik prasowy bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego.

(lubek)

BĘDZIE KOMUNIKACYJNY PARALIŻ?

Rondo usprawni ruch w Kowalach
Leszek Grombala – wójt gminy Kolbudy i Lech Sokołowski – prezes spółki 
„Budros” podpisali umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Glazurowej, 
Zeusa i Apollina w Kowalach. Inwestycja ma być zakończona do września.

Wraz z nowym rondem wyko-
nana zostanie instalacja oświe-
tleniowa, chodniki oraz odwod-
nienie. Realizacja tego drogo-
wego przedsięwzięcia w znacz-
nym stopniu usprawnić ma 
ruch w tej części Kowal. Rondo 
jest pierwszym zadaniem, któ-
re prowadzi do budowy nowej 
ulicy Glazurowej z  dojazdem  
do ronda.
– Na razie nawierzchnia ul. 
Glazurowej i  dojazd wykonane 
będą w  podbudowie z  kruszy-
wa. Jednak nawet takie roz-
wiązanie powinno znacznie 
usprawnić ruch w  tym miejscu 
i  ułatwić życie mieszkańcom – 
mówi Adam Babkiewicz, na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
i  Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Budowa ronda w  tym miejscu 
wiąże się oczywiście z urucho-
mieniem Szkoły Metropoli-
talnej w  Kowalach. Inwestycja 
przebiega zgodnie z  planem 
i  zgodnie z  zapowiedziami jej 
otwarcie odbędzie się 1 wrze-
śnia. Do oświatowej placówki 
uczęszczać będą nie tylko dzieci 
z Kowal, ale również z Gdańska 

i  gminy Pruszcz Gdański, co 
spowoduje, że znacznie wzro-
śnie – i tak już duży – ruch sa-
mochodowy. Jak na razie tylko 
gmina Kolbudy zajęła się reali-
zacją inwestycji drogowych, aby 
Kowale nie stanęły w  jednym 
wielkim korku. Miejmy nadzie-
ję, że również Gdańsk i prusz-
czańska gmina podejmą podob-
ne kroki, bo problem sam się nie 

rozwiąże.
Leszek Grombala już od dawna 
sygnalizował, że budowa szkoły 
metropolitalnej grozi paraliżem 
komunikacyjnym w  okolicach 
placówki.
– Opinię tę podzielało wielu 
mieszkańców sołectwa, któ-
rzy już dziś mają problemy, aby 
wyjechać ze swoich osiedli. 
Budowa ronda nie rozwiązuje 

 Umowa podpisana, więc jest się z czego cieszyć 

REKLAMA

oczywiście problemu, ale na 
pewno usprawni ruch pojazdów 
w  Kowalach. Naszym miesz-
kańcom łatwiej będzie doje-
chać do drogi wojewódzkiej 221 
czy dowieźć dziecko do szkoły. 
Z niecierpliwością czekam więc 
na realizację przedsięwzięcia – 
mówi Leszek Grombala.

(GR)

CHĘTNIEJ GRAMY PRZY KUMULACJI

Szóstka padła przy Szerokiej
Regularnie dowiadujemy się, że wśród graczy Totalizatora Sportowego pojawiają się nowi 
milionerzy, którzy mieszkają w Trójmieście. 1 lutego szóstka w wysokości ponad 2,1 mln 
zł w Dużego Lotka padła ponownie na naszym terenie, a szczęśliwe liczby zostały wysłane 
w kolekturze przy ulicy Szerokiej 119 w Gdańsku.

– Szóstka i  zarazem tak duża 
wygrana zdarzyła się tu po raz 
pierwszy, a  kolekturę Totali-
zatora Sportowego prowadzę 
już od 11 lat – mówi „Panora-
mie” Waldemar Bogdanowicz. 
– Chociaż przyznać muszę, że 
wcześniej również w naszej ko-
lekturze wygrał ktoś w  Mini 
Lotka 195 tysięcy złotych. Na 
tak wysokich wygranych moja 
kolektura nic niestety nie zara-
bia. Dzięki tej wygranej liczyć 
mogę jedynie na większe za-
interesowanie grających wła-
śnie moją kolekturą. Grający 
mówią, że jak wygrają szóst-
kę, to się ze mną podzielą, ale 
taki przypadek się jeszcze nie 
zdarzył.
Szczęśliwiec, który wygrał po-
nad 2 miliony, kupił trzy za-
kłady kreślone – z czego jeden 
okazał się trafiony.
– Zdecydowana większość gra 
systemem chybił trafił. Myślę, 
że jest to spowodowane leni-
stwem, ponieważ nie bardzo 
chce im się kreślić konkretne 

liczby. Zaobserwowałem, że 
kiedy są „tylko” 2 lub 3 miliony 
do wygrania, to ruch jest nie-
co mniejszy. Zainteresowanie 
grą wzrasta, kiedy pojawia się 
kumulacja – dodaje Waldemar 
Bogdanowicz.
Zdecydowana większość osób, 

które właśnie tu grają w popu-
larnego lotka, to stali klienci. 
Wyjątek stanowi oczywiście 
okres wakacyjny, gdzie gra-
ją także turyści – również ci 
z zagranicy.
– Można powiedzieć, że jestem 
stałą „bywalczynią” kolektury 
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przy Szerokiej 119. Gram 
przede wszystkim w  Keno. 
Zdarzyło się razu pewnego, że 
jednego dnia wygrałam po dwa 
tysiące złotych – mówi nam 
amatorka gier liczbowych.

(lubek)

  Waldemar Bogdanowicz od 11 lat prowadzi kolekturę przy Szerokiej 119,  
ale szóstka padła u niego pierwszy raz
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„NEONY-TOŻSAMOŚĆ”

Zapraszamy do lektury
Już 6 marca, w Po-
wiatowej i  Miej-
skiej Bibliotece Pu-
blicznej w Pruszczu 
Gdańskim o  godz. 
18.00 odbędzie 
się promocja ko-
lejnego, dziewią-
tego już nume-
ru kwartalnika 
„Neony-tożsamość”.
– Przed nami ko-
lejny numer kwar-
talnika. W tym nu-
merze, na naszych 
łamach zadebiu-
tują kolejni arty-
ści związani z  po-
wiatem gdańskim: 
Dorota Kuropatwa, 
Zofia Maria Sma-
lewska, Jan Stanisław Sma-
lewski, Maria Jędrzejczyk, 
Krzysztof Szczotka, Piotr 
Wójcik, Rita Staszulonok, 
Sylwia Łabędzka, Renata Je-
lińska, Ewa Kruglik. W tym 
numerze kwartalnika pole-
cam szersze prezentacje: ma-
larstwa i  grafiki Teresy Pio-
trowskiej, wierszy Elżbiety 
Kruglik, fotografii z podróży 
dookoła świata Małgorzaty 
Kloki i  Mariusza Krzanow-
skiego. Można przeczytać 
opowiadanie Magdy Bielic-
kiej „Lekcja pokory” – mówi 
Roman Ciesielski, redaktor 
naczelny kwartalnika. 
Także w tym numerze Kazi-
mierz Babiński pisze o  wy-
stawie malarstwa w  Pałacu 
Opatów w  Oliwie. W  części 
historycznej niezwykle in-
teresująco o  pruszczańskim 
pastorze Karlu Edmundzie 
Robercie Albertim z  kościo-
ła ewangelickiego w  Praust 
pisze Marek Kozłow, a  Da-
riusz Dolatowski o  dzie-
jach Fundacji Pręgowa dla 

brygidek gdańskich. Bartosz 
Gondek przedstawia kulisy 
konkursu architektonicznego 
w  warszawskiej „Zachęcie”  
w 1951 roku. 
– Zachęcamy do spisania 
swoich wspomnień, wrażeń 
z  kontaktu z  rzeźbiarzem 
i  poetą Zygmuntem Bukow-
skim z  Mierzeszyna, o  któ-
rym powstaje książka. Moż-
na je przesłać na nasz adres: 
redakcja.neony@wp.pl lub 
dostarczyć do pruszczańskiej 
biblioteki – zachęca Roman 
Ciesielski.
Gazeta jest dostępna w urzę-
dach gmin powiatu gdań-
skiego, bibliotekach i  pla-
cówkach kulturalnych oraz 
w  Starostwie Powiatowym, 
Powiatowej i  Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej i  Woje-
wódzkiej Bibliotece Pedago-
gicznej w  Pruszczu Gdań-
skim i  w  formie elektronicz-
nej na stronach: www.neony.
pruszcz.com i  www.powiat-
-gdanski.pl

(GR)
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 Tak prezentuje się podświetlany kościół w Pręgowie

DUMA WSI I CAŁEJ GMINY

Iluminacja kościoła w Czapielsku
Już niedługo kolejna zabytkowa budowla w gminie Kolbudy zyska nowy 
blask. Po iluminacji XIV-wiecznego kościoła w Pręgowie przyszedł czas na 
oświetlenie wybudowanego w XVIII wieku obiektu sakralnego w Czapielsku.

Pod koniec stycznia rozpoczęły 
się prace związane z  montażem 
oświetlenia typu LED przy zabyt-
kowym kościele pw. Św. Mikoła-
ja w Czapielsku. Białe światło na 
elewację budynku rzucać będzie 
kilkanaście energooszczędnych 
lamp. Teren inwestycji znajduje 
się w  granicach obszaru zabyt-
kowego – w  rozumieniu ustawy 
o ochronie i  opiece nad zabytka-
mi. Inwestycja w całości sfinanso-
wana zostanie ze środków gminy 
w ramach „Programu rozbudowy  
infrastruktury kultury”.
– Przy kościele w Czapielsku za-
montowane zostanie oświetlenie 
iluminacyjne energooszczędne 
w  liczbie 14 sztuk. Oprawy do-
ziemne LED o mocy projektowa-
nej 19W zostaną rozmieszczone 
dookoła elewacji budynku. Do-
datkowo zamontowane zostaną 
naświetlacze LED na czterech 
słupach przed wejściem do ko-
ścioła. Będą one oświetlać wieżę 
kościelną i  wejście. Wymienione 
zostaną stare słupy lamp parko-
wych, a  wjazd na parking zosta-
nie doświetlony – mówi Joanna 
Metzgier, inspektor ds. remontów 

i  infrastruktury Urzędu Gminy 
Kolbudy. 
Do całego systemu iluminacji 
należy również wykonanie przy-
łącza elektrycznego oraz szafki 
sterowniczej posiadającej progra-
mator astronomiczny, przekaźnik 
zmierzchowy i sterowanie ręczne, 
dzięki któremu możliwa będzie 

regulacja oświetlenia według po-
trzeb użytkownika.
Istniejące od dawna na mur-
ku przy schodach wejścio-
wych latarnie zostaną wkom-
ponowane w  powstającą  
iluminację kościoła.
Kościół w Czapielsku to duma nie 
tylko mieszkańców wsi, ale całej 

gminy. Położony na wzgórzu bu-
dynek na pewno będzie teraz wi-
doczny z daleka i ładnie wyekspo-
nowany. Jest duża szansa, że nowa 
iluminacja rozbłyśnie jeszcze 
przed świętami wielkanocnymi.

(RoN)
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OD LIPCA

E-zwolnienia
Od 1 lipca papierowe zwol-
nienia lekarskie całkowicie 
znikną z  obiegu. Zastąpią 
je elektroniczne zwolnie-
nia lekarskie (tzw. e-ZLA). 
W  praktyce to duża wygo-
da i  oszczędność czasu dla 
lekarzy, ubezpieczonych 
i pracodawców.
Od 1 stycznia 2016 roku 
istniała fakultatywność wy-
stawiania zwolnień lekar-
skich w postaci elektronicz-
nej. Zmieni się to jednak 
w  drugim półroczu 2018 
roku. Obowiązujące przepi-
sy Ustawy o  świadczeniach 
pieniężnych z  ubezpiecze-
nia społecznego w  razie 
choroby i  macierzyństwa 
określają bowiem 1 lip-
ca 2018 roku, jako termin 
wejścia w  życie obowiązku 
wystawiania zaświadczeń 
o  czasowej niezdolności do 
pracy wyłącznie w  postaci 
elektronicznej.
Ich wprowadzenie ma na 
celu usprawnienie i uprosz-
czenie czynności związa-
nych z  wystawianiem za-
świadczeń. Dzięki funk-
cjom udostępnionym le-
karzom w  systemie ZUS 
proces wystawienia za-
świadczeń lekarskich został 
zoptymalizowany. 

(GR)

BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE

Najmłodsi popisali się wiedzą

Tuż przed feriami już po raz 
trzynasty laureatom gminne-
go konkursu „Bądź widoczny 
na drodze!“ przyznano i  uro-
czyście wręczono nagrody. 
Konkurs był skierowany do 
uczniów klas I–IV szkół pod-
stawowych gminy Kolbudy.
 – Jego celem jest propagowa-
nie działań z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, a  zwłaszcza przypo-
mnienie dzieciom o roli i zna-
czeniu noszenia elementów 
odblaskowych, dzięki którym 
dla kierujących pojazdami 
są widoczne nawet z  dużej 
odległości – informuje nas 

Mirosława Szenkin-Chmielew-
ska, która wspólnie z Anną Ar-
temiuk-Ziębą była koordynator-
ką konkursu.
W  kategorii dla najmłodszych, 
a  więc uczniów klas I–II, bez-
konkurencyjna okazała się 
Hanna Klein z  kl. I  D, a  na 
kolejnych miejscach uplasowali 
się: Jan Łata i Krystian Lejkow-
ski – oboje z kl. II A, a Szymon 
Richert z tej samej klasy został 
wyróżniony.
W  kategorii klas III–IV zwy-
ciężyła Zuzanna Cherek z  kl. 
III A. Maciej Kamiński z  kl. 
IV B zajął 2. miejsce, a Amelia 
Lizakowska z kl. III A została 

sklasyfikowana na 3. pozycji. 
Wyróżnieniami uhonorowa-
no: Malwinę Kołaczyńską (III 
B), Błażeja Obryckiego (IV B) 
i Natalię Formelę (IV B). 
Dodajmy jeszcze tylko, że or-
ganizatorami konkursu byli: 
Zespół Kształcenia Podsta-
wowego i  Gimnazjalnego 
w  Kolbudach oraz Pomorski 
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Gdańsku. Nagrody wręczyli 
natomiast Arkadiusz Mań-
kowski z PORD oraz Robert 
Aszyk, dyrektor kolbudzkiej 
szkoły.

(GR)

POWIAT

Darmowy kurs
Zapraszamy do udzia-
łu w  projekcie „Pomorska 
Akademia Kompetencji 
Kluczowych”, w  ramach 
którego całkowicie bez-
płatnie można wziąć udział 
w kursie języka angielskie-
go lub niemieckiego.
Pierwszeństwo w  uczest-
nictwie w  projekcie mają 
osoby z  wykształceniem 
maksymalnie średnim oraz 
w  wieku 50 lat i  więcej. 
Kursy kończą się uzyska-
niem międzynarodowe-
go certyf ikatu. Organi-
zator zapewnia podręcz-
nik i  ćwiczenia do kursu 
oraz wykwalif ikowanych 
i przyjaznych lektorów.
W  projekcie udział mogą 
wziąć osoby zatrudnione 

w  sektorze MŚP (mi-
kroprzedsiębiorstwa, małe 
przedsiębiorstwa i  śred-
nie przedsiębiorstwa, czy-
li zatrudniające poniżej 
250 pracowników) oraz 
spółdzielniach socjal-
nych, stowarzyszeniach 
i fundacjach.
Rekrutacja prowadzo-
na jest do marca, a  udział 
w  projekcie jest całkowicie 
bezpłatny. Wszystkie oso-
by mogą kontaktować się 
z Human Power – Katarzy-
ną Sosińską (572 503 035, 
k at a r z y na . sos insk a@hu-
man-power.pl). Dokumen-
ty rekrutacyjne znajdują się 
również na stronie: www.
pomorskaakademia.com.pl.

(AN)
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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

REKLAMA

NASI NA WYSOKICH STOŁKACH

Nie taka koszula bliska ciału 
Mieszkańcy kolbudzkiej gminy częściej niż kiedykolwiek zajmują eksponowane stanowiska w spółkach Skarbu Państwa  
i urzędach. Popularne polskie przysłowie „Bliższa ciału koszula niż sukmana” często wprowadzają w życie właśnie te osoby, 
które pracują na ważnych stanowiska i tym samym mają wpływ na różne sprawy.

Dariusz Drelich z  Lublewa jest 
wojewodą pomorskim.
 – W swojej pracy nie mogę wy-
różniać poszczególnych gmin. 
W  naszym województwie 
mamy 123 jednostki samorzą-
dowe i  wszystkie muszę trak-
tować w  jednakowy sposób. 

O  przyznaniu dotacji na kon-
kretny projekt decyduje przede 
wszystkim dobrze przygotowany 
wniosek. W  ramach programu 
„Aktywne tablice” zabrakło nam 
środków, aby pieniądze otrzyma-
ły wszystkie gminy, które złoży-
ły wniosek. W  związku z  tym 

zwróciliśmy się do ministerstwa 
o  zwiększenie puli dla naszego 
województwa. Skorzystała też 
z  tego gmina Kolbudy. Władze 
gminy chciały również pozyskać 
środki z  rezerwy budżetowej na 
budowę hali w Lublewie. Tu jed-
nak wniosek złożono zbyt późno, 

bo już po zakończeniu budowy, 
a powiem tylko, że środki przy-
znawane są na trwającą inwesty-
cję. Dlatego wniosek nie został 
pozytywnie rozpatrzony. Gmina 
nie dostała też pieniędzy na bu-
dowę drogi Pręgowo–Bielkówko, 
ponieważ jej wniosek miał zbyt 

mało punktów rankingowych. 
Przypomnę jednak, że pierwsza 
część tej inwestycji współfinanso-
wana była ze środków rządowych 
– mówi „Panoramie” Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski.
Również w  Lublewie mieszka 
wiceprezes spółki Energa Ob-
rót, który wcześniej, po wygraniu 
przez Prawo i  Sprawiedliwość 
wyborów parlamentarnych, sze-
fował pomorskiemu oddziałowi 
Agencji Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa w  Gdyni. 
Mowa oczywiście o  zaliczonym 
przez „Newsweeka” do „200 
Ludzi Dobrej Zmiany PiS” Ja-
rosławie Wittstocku, który bez 
powodzenia ubiegał się prawie 
cztery lata temu o  fotel wójta 
gminy Kolbudy. Pomimo wielu 
prób kontaktu z prezesem Witt-
stockiem nie udało nam się z nim 
skontaktować. O  jego działania 
na rzecz gminy Kolbudy postano-
wiliśmy zapytać rzecznika kon-
cernu Energa, do której należy 
córka Energa Obrót.
 – Nie będziemy odpowiadać na 
e-maile z państwa redakcji – usły-
szeliśmy od Adama Kasprzyka, 
rzecznika koncernu.
No cóż. Sądziliśmy, że przynaj-
mniej kultura nakazuje, by odpo-
wiedź na każdego e-maila. Widać 

były redaktor ogólnopolskiej tele-
wizji po dobrej zmianie i przejściu 
do energetycznego potentata za-
pomniał o  podstawowych zasa-
dach i prawach prasowych.
O  komentarz dotyczący działań 
wojewoda i wiceprezesa na rzecz 
gminy Kolbudy poprosiliśmy 
Leszka Grombalę, wójta gminy 
Kolbudy.
– Z  chęcią przyjmujemy każdą 
zaoferowaną pomoc. Współpraca 
z  panem wojewodą układa nam 
się bardzo dobrze. Tam, gdzie 
jest w  stanie, stara się nam po-
móc. O współpracy z panem Ja-
rosławem Wittstockiem nie mogę 
powiedzieć nic złego ani nic do-
brego, gdyż nie mieliśmy okazji 
współpracować. Wierzę jednak 
w to, że jeżeli tylko miałby moż-
liwość zadziałać pozytywnie na 
rzecz gminy Kolbudy, zrobiłby to 
bez wahania. Bo w pracy na rzecz 
społeczności lokalnej nie ma zna-
czenia, czy ktoś reprezentuje takie 
czy inne barwy partyjne. A dzięki 
temu, że obaj panowie są blisko 
związane z  rządzącym Prawem 
i Sprawiedliwością, można liczyć 
na to, że będą w stanie pomóc na-
szej Małej Ojczyźnie – komentu-
je Leszek Grombala.

(lubek)

  Budowa hali w Lublewie w całości została sfinansowana 
z gminnych środków
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QLOC OTWIERA BIURO W GDAŃSKU

Poszukiwani fachowcy od 
programowania

Kolejny międzynarodowy 
potentat otwiera swoje biu-
ro w  Gdańsku. Tym razem 
jest to QLOC – firma, któ-
ra od lat pomaga twórcom 
i  wydawcom gier, szczegól-
nie z USA i Japonii, w przy-
gotowywaniu najwyższej  
jakości produktów.
 – Kolejnym krokiem w roz-
woju QLOC ma być otwar-
cie biura w  Gdańsku. Fir-
ma zdecydowała się na to 
jako pierwszy reprezentant 
branży gier komputerowych 
z  Polski. O  wyborze zdecy-
dowały atrakcyjne położenie 
Trójmiasta oraz kwalifikacje 
tutejszych specjalistów IT – 
mówi Katarzyna Kaperska 
z Agencji Rozwoju Pomorza.
Początkowo spółka zajmo-
wała się testami jakości gier 
oraz tłumaczeniami i  nagra-
niami audio na ponad 30 ję-
zyków, ale bardzo szybko zo-
rientowała się, że branża gier 
wideo potrzebuje szerszego 
wsparcia. Dlatego do swojego 
portfolio zdecydowała się do-
dać usługi portingowe (kon-
wersje gier pomiędzy platfor-
mami np. przeniesienie gry 

z konsoli PS4 na PC), a następ-
nie usługi graficzne.
Obecnie QLOC współpracuje 
z  takimi firmami jak: Warner 
Bros. Interactive, Bandai Nam-
co Entertaiment, Capcom, 
Six Foot czy IO Interactive, 
przygotowując takie tytuły jak 
Dragon’s Dogma: Dark Arisen 
(wersja PC), Tales of Zesti-
ria (PS4 oraz PC), seria Devil 
May Cry (Xbox One i  PS4), 
Resident Evil 4 i  6 ( PC), 
RiME (PC oraz Xbox One),  
Injustice 2 (PC).
– QLOC na swoją siedzibę 
obrał kompleks biurowy Al-
chemia. Do Gdańska został 
wydelegowany zespół eksper-
tów, którzy wdrożą nowych 
pracowników w projekty firmy 
i  jej kulturę pracy. Poszukiwa-
ni są programiści C++ mający 
bardzo solidne podstawy pro-
gramistyczne. Na początku 
QLOC zatrudni około pięt-
nastu osób, ale firma planu-
je podwojenie kadr i  ciągły 
rozwój. Za każdym z  nowych 
projektów stoi gra, której ty-
tuł wzmocni portfolio każ-
dego programisty – dodaje  
Katarzyna Kaperska.

CHARYTATYWNE SZALEŃSTWO W NOT

Gwiazdy zagrały 
z Przemkiem
– Publika była tak rozentuzjazmowana, że w pewnym 
momencie myślałem, że sala NOT będzie spalona albo cały 
budynek się zawali – żartuje Przemek Szaliński, organizator 
drugiego koncertu charytatywnego, z którego dochód 
przeznaczony będzie na niepełnosprawnych młodych 
mieszkańców Trójmiasta.

Tego roku na scenie gdańskie-
go NOT wystąpiło kilka cenio-
nych gwiazd. Zabrakło jedynie 
Haliny Frąckowiak, która roz-
chorowała się i do Gdańska nie 
dotarła. Dla Przemka wystąpili 
jednak Jary Oddział Zamknię-
ty, Wojciech Solarz, Katarzyna 
Jamróz, Małgorzata Zającz-
kowska oraz duet Bieryt/Ru-
ciński. Imprezę, podobnie jak 
w  roku ubiegłym, prowadzi-
ła niezawodna para Zygmunt 
Chajzer i Roman Czejarek, na-
tomiast licytację wziął na swo-
je barki niezawodny Krzysztof 
Skiba.
– Jeszcze rok temu byłem prze-
konany, że gwiazdą wieczoru 
będzie Zbigniew Wodecki. Los 
chciał jednak inaczej. Chcąc 
w  pewien sposób uczcić mi-
strza Wodeckiego, zaśpiewa-
łem zmienioną wersję piosenki 

„Chałupy welcome to” – przy-
znaje Przemek Szaliński.
Licznie zgromadzona publi-
ka bawiła się wyśmienicie, 
a  koncert trwał niemal cztery 
godziny.
– Cała impreza, a  przede 
wszystkim wielki finał z udzia-
łem wszystkich artystów to 
było jedne wielkie szaleństwo. 
Prawdziwą furorę zrobił duet 
Al Bano i  Romina Power. 
W rolę Rominy wcielił się Woj-
ciech Solarz, a  ja wystąpiłem 
jako Al Bano – informuje nas 
organizator koncertu i  prezes 
Fundacji Przemek Dzieciom. – 
Słyszałem, że już w roku ubie-
głym bardzo wysoko zawiesi-
łem sobie poprzeczkę, a w tym 
roku – jak mówią obecni na 
koncercie – została ona usta-
wiona jeszcze wyżej.
W  czasie całego koncertu 

zabrano ok. 12 tysięcy złotych. 
Pieniądze zostaną przekazane 
na zajęcia rehabilitacyjne Zuzi 
i  Kuby. Dodajmy przy okazji, 
że najdrożej wylicytowano bia-
ło-czerwoną miniaturową gita-
rę wraz z książką z autografem 
Lecha Wałęsy.
– Przede mną kolejny rok pracy. 
W  dalszym ciągu ze znanymi 
artystami odwiedzać będziemy 
dzieciaki w  trójmiejskich szpi-
talach. W  Zatoce Sztuki będę 
organizować kolejne spotkania 
z cyklu „Serca Gwiazd”. Mogę 
powiedzieć, że już teraz mam 
pełną listę artystów, którzy 
wystąpią na przyszłorocznym 
finale. Nie zdradzę oczywiście 
kto wystąpi, ale zapewniam, 
że nazwiska robią wrażenie – 
mówi Przemek Szaliński.

(lubek)
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 Koncert Przemka Szalińskiego (w środku) poprowadziła znakomita para radiowców  
Zygmunt Chajzer i Roman Czejarek

Małgorzata Tusk z  Invest in 
Pomerania uważa, że wej-
ście QLOC otwiera nowe 
możliwości na pomorskim  
rynku pracy.
 – Młodzi twórcy, progra-
miści i  developerzy, poko-
lenie wychowane na grach 
komputerowych, mają szansę 
na pracę w  tej dynamicznej 
branży. Wiedza i  doświad-
czenie przywiezione przez 
QLOC wzbogacą całe trój-
miejskie środowisko IT –  
dodaje Małgorzata Tusk.
Adam Piesiak, prezes QLOC 
podkreśla, że firma wybra-
ła Trójmiasto ze względu 
na atrakcyjność lokaliza-
cji i  łatwość relokacji pra-
cowników z  innych miast  
Polski i zagranicy.
– Kolejne kryteria to do-
stępność cenionych profe-
sjonalistów w  Trójmieście. 
Nowi pracownicy w  cało-
ści zasilą nasz dział Deve-
lopment, dla którego utwo-
rzyliśmy filię w  Gdańsku –  
dodaje Adam Piesiak.

(GR)

 Programiści to w ostatnim czasie bardzo poszukiwani fachowcy
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NIE WYŚMIEWAJ UCZUĆ

Porozmawiajmy z dziećmi o miłości
Walentynki to dzień, w  ja-
kim okazujemy miłość tym, 
których kochamy. Obdaro-
wujemy się nawzajem drob-
nymi upominkami i czułymi 
gestami. Jest to też dobry 
moment, aby o  miłości po-
rozmawiać z  naszymi dzieć-
mi, które właśnie przeżywają 
swoje pierwsze zauroczenia 
lub rozstania.
Czas, kiedy nasze dzie-
ci mają naście lat, to okres 
wielu przemian fizycznych 
i  psychicznych. Nastoletnie 

fascynacje drugą osobą mogą 
być bardzo silne, ale jednocze-
śnie charakteryzują się prze-
mijalnością. Dziecko może 
skrywać swoje uczucia, dlate-
go nie należy wywierać na nim 
presji. Najlepiej być bacznym 
obserwatorem, toteż naszą 
uwagę powinno zwrócić, kiedy 
dziecko zaczyna częściej mó-
wić o jednej konkretnej osobie, 
z którą spędza więcej czasu niż 
przedtem. Symptomem zako-
chania może być także przy-
wiązywanie większej uwagi do 

swojego wyglądu zewnętrzne-
go. Kiedy wiemy już, że ,,ta’’ 
osoba znaczy coś więcej, po-
winniśmy zachować dyskre-
cję, a przede wszystkim nigdy 
nie wyśmiewać uczuć naszych 
dzieci. Darujmy więc sobie ko-
mentowanie wyglądu wybran-
ka serca czy krytyczne wypo-
wiadanie się na temat tej osoby. 
Zawsze należy być wsparciem 
dla dziecka, a  najlepiej osią-
gnąć to wysłuchując tego, co ma 
do powiedzenia, pytając o  jego 
uczucia, a  nawet odwołując się 

do własnych doświadczeń. Na-
sze dzieci będą potrzebować 
wsparcia szczególnie wtedy, gdy 
doświadczą odrzucenia i poczu-
ją, że ktoś nie odwzajemnia ich 
uczuć. Jeśli stan przygnębienia 
u nastolatka utrzymuje się zbyt 
długo, gdy zauważymy, że traci 
apetyt i zainteresowanie otocze-
niem, skorzystajmy z  fachowej 
pomocy.
Okres przedszkolny i  wcze-
snoszkolny to czas intensyw-
nych zabaw. Popularna za-
bawa w  dom stanowi okazję 

do naśladowania naszych po-
staw – także tych związanych 
z okazywaniem uczuć. Pierw-
szą przedszkolną czy szkolną 
miłość dziecka należy potrak-
tować jako lekcję nawiązywa-
nia i  budowania relacji. Moż-
na wytłumaczyć synowi, że 
ciągnięcie za włosy koleżanki, 
którą lubi raczej nie wzbudzi 
jej sympatii. Małe dzieci nie 
rozumieją jeszcze emocji, jakie 
im towarzyszą, a  czasem by-
wają one bardzo silne – szcze-
gólnie jeśli są one negatywne.

Pamiętajmy, aby nigdy nie 
naśmiewać się z dziecka, tyl-
ko spróbować wytłumaczyć 
mu to, co się dzieje. Waż-
ne jest, co dziecku o  miło-
ści mówimy, ale najważniej-
sze, jak tę miłość okazuje-
my. Dzieci same odkrywają, 
czym jest miłość, więc pielę-
gnujmy ją w nich i sprawmy, 
by czuły się kochane, nie tyl-
ko od święta.

(pau.)
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  Trwają prace przy remoncie Domu Ekonomistów

REKLAMA

REKLAMA

nie mam czasu bać 
się ciebie a tęsknota 
nie pozwala 
zasnąć nocą 
niebo o kolorze 
oceanu ma w sobie 
purpurę to dla 
ciebie wszystkie 
świty i spacery 
w botanicznym 
i wiersze niektóre 
wszystkie pieśni 
wyśpiewane 
o nastroju 
złota z marsa 
o lirycznym 
przytuleniu 
czystym piasku 
śnie na plaży 
cóż lepszego się 
przydarzy

Piotr  
Szczepański

ZAMKNIĘTY DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Dwór Artusa 
w remoncie
Muzeum Gdańska zamyka Dwór Artusa do odwołania. 
Wszystko przez remont Sieni Domu Ekonomistów w jednej 
z największych atrakcji turystycznych stolicy Pomorza, 
który potrwać ma do końca czerwca.

 – Przywracanie blasku Drodze 
Królewskiej w  Gdańsku to po-
nad 6 milionów złotych prze-
znaczonych na odrestaurowanie 
zabytków ul. Długiej i Długiego 
Targu. Z tej kwoty blisko połowa, 
czyli ponad 3 miliony złotych, to 
unijne dofinansowanie. Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska za-
kończyło niedawno prace konser-
watorskie oraz modernizacyjne 
Galerii Palowej, natomiast do 
końca kwietnia zostaną zakoń-
czone remonty przedproży Ra-
tusza Głównego Miasta i Dworu 
Artusa. Do realizacji pozostał 
ostatni element – remont Sieni 
Domu Ekonomistów Dworu Ar-
tusa w Gdańsku – informuje nas 

Andrzej Gierszewski, rzecznik 
prasowy gdańskiego muzeum.
Sień Domu Ekonomistów, daw-
niej zwanego Starym Domem 
Ławy, pełni funkcję wejścia do 
Dworu Artusa od strony Dłu-
giego Targu. Ogłoszony przez 
muzeum przetarg na remont jego 
wnętrz wygrała firma Budkon, 
która wyceniła prace na nieco po-
nad 2,1 miliona złotych.
 – Duża część z tej kwoty zosta-
nie przeznaczona na moderniza-
cję instalacji wodnej, sanitarnej, 
grzewczej i  wentylacyjno-klima-
tyzacyjnej. Wszystkie z  elemen-
tów wykonano po II wojnie świa-
towej, gdy odbudowywano znisz-
czony budynek – dodaje rzecznik 
muzeum.
Waldemar Ossowski, dyrektor 
Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska, podkreśla, że najważ-
niejszym elementem remontu 
Sieni Domu Ekonomistów jest 
wymiana systemu klimatyzacyj-
nego, który zapewnia stałe i ko-
rzystne warunki w Wielkiej Hali 
Dworu Artusa, czyli tam, gdzie 
znajduje się Wielki Piec i  wiele 
innych zabytkowych dzieł sztuki.
 – Stary system jest już nieefek-
tywny i  wymaga zastąpienia go 
nowszym. Zmodernizujemy tak-
że sieć grzewczą, dostosowując 
ją do współczesnych standardów. 
Te zmiany zapewnią bezpieczeń-
stwo, ciepło, a także obniżą kosz-
ty – mówi Waldemar Ossowski.
Prace modernizacyjne będą trwać 
do końca czerwca. Muzealnicy 
odwołali już wszystkie zajęcia 
edukacyjne w tym oddziale.
– Skuwana jest posadzka w Domu 
Ekonomistów, rozpoczęto także 
prace przy schodach przedproża 
przy ul. Kramarskiej. Warunki 
panujące w  Dworze Artusa nie 
pozwolą turystom w ciszy i spo-
koju zapoznać się z  zabytkami 
tego obiektu. Z  tego względu 
podjęliśmy decyzję o zamknięciu 

oddziału. Jeśli w  ciągu najbliż-
szego miesiąca prace nie będą 
prowadzone tak intensywnie, 
Dwór Artusa zostanie ponownie 
otwarty –  deklaruje Waldemar 
Ossowski.

(KL)
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  Pamiątkowe zdjęcie uczestników halowego turnieju w Kolbudach

Piotr  
Szczepański

HALOWE GRANIE OLDBOJÓW

Gedania wygrała w Kolbudach
Zwycięstwem faworytów, drużyny gdańskiej Gedanii, zakończył się turniej oldbojów 
w Kolbudach. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy Oldboys Kolbudy.
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TROPEM WICZYM

Bieg w Sobowidzu
– Już po raz drugi na terenie na-
szej gminy odbędzie się impreza 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. W ubie-
głym roku na trasie Graniczna 
Wieś–Mierzeszyn pobiegło 46 
osób – informuje Leszek Or-
czykowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i  Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich.
W  tym roku bieg odbędzie się 
w 4 marca (niedziela) w Sobowi-
dzu. Jak informują organizatorzy 
biegu, dystans rodzinny wynosić 
będzie 1963 metry.
 – Odległość ta wskazuje na 

datę śmierci ostatniego Żołnierza 
Wyklętego, Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”. Jednak chętni będą mogli 
pobiec na dłuższych dystansach, 
a więc 5 lub 10 kilometrów. Start 
i meta zlokalizowane będą na bo-
isku w Sobowidzu. Trasa przebie-
gać będzie ulicą Sportową, a na-
stępnie ścieżkami w lesie – dodaje 
Leszek Orczykowski.
Trzeba jednak wiedzieć, że licz-
ba osób, która może uczestniczyć 
w biegu jest ograniczona. Zgodnie 
z umową, zawartą między Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 

i Fundacją Wolność i Demokra-
cja z Warszawy, w biegu może 
uczestniczyć 170 osób.
 – Każda z nich otrzyma pakiet 
startowy zawierający koszulkę 
z  wizerunkiem Żołnierza Wy-
klętego, materiały promocyjne 
i torbę, a na mecie także okazały 
medal – mówi dyrektor trąbec-
kiego ośrodka.
Chętni muszą się zarejestrować 
i wpłacić wpisowe w wysokości 
10 złotych na konto GOKSiR 
(nr 57 8335 0003 0300 4636 
2000 0001). Rejestracja odby-
wa się na stronie www.b4spor-
tonline.pl/Bieg_Tropem_Wil-
czym_2018, gdzie znajdują się 
też szczegóły marcowej imprezy.

(GR)

Piotr  
Szczepański

KOWALE TRENUJĄ PRZED LIGĄ

Zblewo znalazło sposób na GKS
Za miesiąc na ligowe boiska 
powrócą piłkarze GS Kowale. 
Podopieczni Roberta Kugiela 
dość intensywnie przygoto-
wują się do walki o  mistrzo-
stwo V ligi.
Drużyna GKS Kowale roze-
grała cztery sparingi. Kolejno 
pokonała 4:1 Sztorm Mosty, 
2:1 Jaguara Kokoszki, zremi-
sowała 2:2 z Gedanią Gdańsk 
i dopiero w miniony weekend 
doświadczyła pierwszej poraż-
ki 0:1 ze Sokołem Zblewo.
 – Tak naprawdę nie przywią-
zujemy zbyt wielkiej wagi do 
sparingów. W  tej chwili pra-
cujemy nad wytrzymałością. 
Spotykamy się cztery razy 
w  tygodniu. Do dyspozycji 
mamy 26 zawodników. Więk-
szych zmian nie przewidujemy. 
Być może do zespołu dołączy 
dwóch młodzieżowców. Cie-
szę się, że zawodnicy podcho-
dzą do treningów z tak dużym 
zaangażowaniem. Jestem prze-
konany, że przyniesie to efekty 
wiosną w meczach ligowych – 
mówi nam Robert Kugiel.
Przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej ekipa z  Kowal ro-
zegra jeszcze trzy sparingi. 

W  najbliższy weekend GKS 
zagrał z  sąsiadem zza miedzy 
– GKS Kolbudy. Tydzień póź-
niej rywalem naszego V-ligow-
ca będą Orlęta Reda. Oba me-
cze rozegrane zostaną na boisku 
politechniki w Gdańsku (godz. 
14.00). Ostatni sparing GKS 
rozegra 10 marca o godz. 11.00 

w  Starogardzie Gdańskim. 
Początek ligi przypada na 17 
marca. Przypomnijmy, że na 
inaugurację rundy rewanżo-
wej rozgrywek w V lidze GKS 
zagra w  Pruszczu Gdańskim 
z Czarnymi.

(KL)

  W Gdańsku GKS Kowale przegrał 0:1 z Sokołem Zblewo
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NAJLEPSZA Z POLAKÓW

Karolina z Pucharem Świata
Karolinie Tałach z  Prusz-
cza Gdańskiego portugal-
skie Odivelas z pewnością na 
długo zapisze się w  pamięci. 
Właśnie na Półwyspie Ibe-
ryjskim w  pierwszy weekend 
lutego odbyły się zawody Pu-
charu Świata, w  których za-
wodniczka gdańskiego Wy-
brzeża okazała się bezkonku-
rencyjna w kategorii do 63 kg.
Młoda mieszkanka naszego 
miasta do Portugalii jechała 
jako 42. zawodniczka świa-
towego rankingu. Kolejny raz 
okazało się jednak, że rankin-
gi nie znaczą tak naprawdę 
zbyt wiele. Karolina Tałach 
w  Odivelas nie miała sobie 
równych. W  pierwszej run-
dzie miała wolny los, by po-
tem z kwitkiem odprawić ko-
lejno: Angeles Lopez Aguil-
lerę z  Hiszpanii i  Japonkę 
Honokę Araki, a w półfinale 
16. zawodniczkę świata, Ka-
tharinę Haecker z  Australii. 

W  ostatnim pojedynku por-
tugalskiego pucharu Polka 
zmierzyła się z kolejną repre-
zentantką Hiszpanii – Cristi-
ną Perez Cabaną, która, tak 
samo jak jej rodaczka, oka-
zała się tego dnia zbyt słaba 
dla Karoliny Tałach. Warto 
dodać, że spośród wszystkich 
reprezentantów naszego kraju 
to właśnie mieszkanka nasze-
go miasta osiągnęła najlepszy 
wynik.
Dodajmy przy okazji, że 
Karolina Tałach ma już na 
swoim koncie drużynowe 
mistrzostwo (2016 rok) i wi-
cemistrzostwo Europy (2017 
rok, Warszawa).
Poczynaniom naszej judoczki 
będzie się bacznie przyglą-
dać, a o jej sukcesach oczywi-
ście informować na naszych 
łamach.

(KL)

  Karolina Tałach wygrała zawody Pucharu Świata 
w portugalskim Odivelas

Piłkarskie zmagania oldbojów, 
czylizawodników, którzy ukoń-
czyli 35. rok życia, odbywały 
się w  hali Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjalne-
go w  Kolbudach. Zawodnicy 
walczyli o  puchar wójta gmi-
ny Kolbudy. Na starcie stanęło 
pięć zespołów z  Gdańska, Sta-
rogardu Gdańskiego, Skarszew 
oraz gospodarze. Każdy miał 
możliwość zagrania z  każdym, 
a  o  zwycięstwie zdecydowała 
największa liczba punktów.
Bezkonkurencyjna okazała się 
Gedania, która wygrała trzy 
mecze i  jeden zremisowała. Na 

drugim miejscu znalazła się eki-
pa ze Skarszew, a na najniższym 
stopniu podium zameldowali się 
Oldboys Kolbudy.
 – W  turnieju wystąpili nasi 
przyjaciele. Na boisku grali ra-
czej amatorzy, chociaż nie bra-
kowało zawodników, którzy 
mają za sobą chociażby III-li-
gową przeszłość – mówi nam 
Tomasz Płotka, który wspólnie 
z  Piotrem Janca zorganizował 
turniej oldbojów.
– Myślę, że impreza jest do-
brze odbierana przez uczest-
ników, dlatego chcielibyśmy 
w  przyszłości nieco rozszerzyć 

jej formułę i zaprosić do Kolbud 
nieco więcej zespołów – dodaje 
Piotr Janca.
Rywalizacja była zacięta, a dru-
żyny dawały z  siebie wszystko. 
Zawody w  Kolbudach popro-
wadzili sędziowie Paweł Jóźko 
i Arkadiusz Łangowski.
 – Praktycznie co tydzień sędziu-
jemy halowe zmagania piłkarzy. 
W  turnieju wystąpili oldboje, 
a  więc zawodnicy już doświad-
czeni, dzięki czemu zawody pro-
wadziło się dość dobrze, bo pił-
karze byli skupieni na grze, a nie 
na eliminowaniu z gry rywali – 
mówi „Panoramie” Paweł Jóźko.

Turniej udało się zorganizować 
dzięki pomocy dyrekcji kol-
budzkiej szkoły oraz Referatowi 
Kultury i Sportu Urzędu Gminy 
Kolbudy.

(lubek)

KADRA 
ZWYCIĘZCÓW

Dariusz Osiniak – Jarosław 
Wojdaś, Mariusz Witkow-
ski, Wojciech Kłos, Marcin 
Gąsiorowski, Grzegorz 
Dziadek, Jacek Szreder, 
Marek Meszczyński,  
Marcin Ruszewski  
i Mariusz Klimkiewicz
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Ponad 33,4 mln zł na pomorskie przedszkola 
- skorzystają dzieci i nauczyciele
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań związanych 
z edukacją przedszkolną. Dotację będzie można przeznaczyć na remont przedszkola, jego wyposażenie, a także 
dodatkowe zajęcia dla dzieci. Realizowane będą też szkolenia dla nauczycieli. 

Do konkursu, jako wniosko-
dawcy, mogą przystąpić organy 
prowadzące ośrodki wychowa-
nia przedszkolnego. O  wspar-
cie mogą się także ubiegać 
podmioty, które przed dniem 
podpisania umowy o  dofinan-
sowanie projektu uzyskają wpis 
do ewidencji placówek oświa-
towych, prowadzonych przez 
właściwą jednostkę samorządu 
terytorialnego.
- Przedszkola to ważny ele-
ment w  życiu naszych dzie-
ci. Umożliwiają łatwiejszy 
start w  późniejszej eduka-
cji szkolnej, ale – co równie 
ważne - pozwalają najmłod-
szym rozwijać się i  nawiązy-
wać kontakty z rówieśnikami. 
Dlatego tak nam zależy, żeby 
w  naszym regionie, zwłasz-
cza na terenach wiejskich, 
dotować i  wspierać działal-
ność placówek przedszkol-
nych. Gorąco zachęcam też 
samorządy lokalne do wspie-
rania takich inicjatyw – mówi  

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 

JAKIE PROJEKTY MOGĄ 
OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

Konkurs organizowany jest 
w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Dotacje można 
pozyskać na tworzenie nowych 
miejsc w przedszkolach, w tym 
prace remontowo-wykończe-
niowe budynków i  pomiesz-
czeń, zakup i  montaż wypo-
sażenia, pomoce dydaktyczne 
i  specjalistyczny sprzęt eduka-
cyjny czy budowę placu zabaw. 
Wsparcie będzie mogło zostać 
również przeznaczone na bie-
żące funkcjonowanie nowej pla-
cówki, ale na okres nie dłuższy  
niż 12 miesięcy.
Można się też starać o  dofi-
nansowanie na podniesienie 
jakości usług w  przedszko-
lach. W szczególności poprzez 

rozszerzenie oferty o dodatko-
we zajęcia wspomagające roz-
wój i edukację dzieci. Dotyczy 
to również doskonalenia kom-
petencji lub kwalifikacji za-
wodowych nauczycieli np. po-
przez kursy i  szkolenia, studia 
podyplomowe, staże i praktyki.

INFORMACJE 
O NABORZE WNIOSKÓW

Nabór projektów rozpocznie się 
27 lutego i potrwa do 27 marca 
2018 r. Konkurs powinien zo-
stać rozstrzygnięty do września 
2018 r. Pula środków wynosi 
ponad 33,4 mln zł. Minimalna 
wartość projektu to 50 tys. zł. 
Szczegółowe informacje 
o  naborze wraz z  regulami-
nem konkursu i  dokumenta-
mi niezbędnymi do złożenia 
wniosku znajdują się na stro-
nach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego:
http://bit.ly/2sscqs3 
http://bit.ly/2DC8IRz

REKLAMA

Restauracja u Bartka
Upiorny Zajazd w Kolbudach  położony nad brzegiem urokliwego jeziora, zatopiony
w zieleni,przepojony atmosferą nieskażonej przyrody i naszej serdeczności
oferuje gościom:

- pokoje
- imprezy wszelakiej maści

- wesela
- catering

ul.Adama Ważnego 1
Kolbudy

tel. 58 682 76 74

REKLAMA


