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FlashFlash
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Mieszkańcy Kolbud przyzwyczaili się już do odwiedzin naszych rodaków z Litwy, którzy odwiedzają nas tuż przed 
Wielkanocą. Swoim specjałami chwalić się będą podczas III Kaziuczka Niemenczyńskiego, który tradycyjnie 
zorganizowany zostanie na placu przed kolbudzkim urzędem.

Wileńskie specjały w Kolbudach

STR. 14

III KAZIUCZEK NIEMENCZYŃSKI
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Nasze kalendarium
• 24 – 25 marca (sobota – niedziela), Festiwal 
Smaków Food Trucków, godz. 12.00 – 20.00, 
Galeria Metropolia w Gdańsku,  
ul. Kilińskiego 4

• 24 – 25 marca (sobota – niedziela), Jarmark 
Wielkanocny, Faktoria w Pruszczu Gdańskim

• 29 marca (czwartek), Requiem, godz. 19.00, 
Opera Bałtycka w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15

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

• 4 – 6 kwietnia (środa – piątek), Social Media 
Show, Inkubator Starter w Gdańsku,  
ul. Lęborska 3B

• 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

• 7 kwietnia (sobota), Tre Voci – The Tenors, 
godz. 17.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 8 kwietnia (niedziela), Garmin MTB Series, 
godz. 10.30, ul. Kościerska w Gdańsku

• 14 kwietnia (sobota), Christian Loffler, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1

• 21 kwietnia (sobota), Koncert Charytatywny 
Grzegorza Turnaua, godz. 19.00, Nadbałtyckie 
Centrum Kultury (Ratusz Staromiejski)  
w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

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

• 17 maja (czwartek), Czarny Pies, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 26 maja (sobota), Andre Rieu, godz. 20.00, 
Ergo Arena

• 27 maja (niedziela), KaszebeRunda, 
Kościerzyna 

• 3 czerwca (niedziela), Mazowsze 
Niepodległej, godz. 18.00, Ergo Arena

• 4 – 7 lipca (poniedziałek – sobota),  
Open’er Festival, lotnisko w Kosakowie 

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

• 25 – 27 czerwca (poniedziałek – środa), 
Bałtyckie Targi Militarne, godz.10.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 12 – 15 lipca (czwartek – niedziela), 
XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA

• 15 lipca (niedziela), Triathlon Gdańsk,  
godz. 9.00, Molo Brzeźno

• 27 lipca – 5 sierpnia (piętek – niedziela),  
22. Festiwal Szekspirowski

• 28 lipca (sobota), Maciej Maleńczuk, godz. 
20.00, Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Zamkowa Góra 3/5

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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11 MILIONÓW NA INWESTYCJE DROGOWE

Pierwsze prace już ruszyły

  Budowa ulicy Magnackiej trwała mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych

Na szerokiej liście inwe-
stycji sporą część zajmują 
przedsięwzięcia drogowe, na 
które zabezpieczono w  tym 
roku 11 milionów złotych. 
Niektóre z  zadań – mimo 
niesprzyjającej aury – już są 
realizowane. 
Drogowcy działają już w Ła-
pinie, gdzie budowany jest 
chodnik i mur oporowy, aby 
ziemia nie usuwała się ze 
skarpy na przejście dla pie-
szych. Poza tym zainstalo-
wane będzie oświetlenie tego 
miejsca. Prace te mają być 
zakończone na przełomie 
maja i czerwca. 
– Niezwykle ważnym przed-
sięwzięciem jest budowa tzw. 
małej obwodnicy, a więc uli-
cy Magnackiej, która ma po-
łączyć Kowale z Otominem. 
Budowa tej trasy jest nie-
zwykle strategicznym przed-
sięwzięciem. Jest to najważ-
niejsze tegoroczne zadanie 
drogowe. Po zakończeniu 
tej inwestycji znacznie szyb-
ciej będzie można przejechać 
odcinek między tymi dwoma 
węzłami. Poza tym Otomin 
i  Kowale połączone będą 
wreszcie drogą asfaltową – 
mówi nam Adam Babkie-
wicz, kierownik Referatu In-
westycji i Remontów Urzędu 

Gminy Kolbudy. 
Inwestycja ma być ukończona 
do końca kwietnia, a kosztuje 
ok. 4 mln zł, które w  całości 
pochodzą z kasy kolbudzkiego 
samorządu. 
Korzystając z okazji warto jesz-
cze przypomnieć o ulicy Glazu-
rowej, która po otwarciu szkoły 
metropolitalnej, odciążyć ma 
ulicę Zeusa. W  tym roku bu-
dowane będą również ulice: 
Rolnicza w  Bielkowie, Polna 
w Bielkówku (łącząca Lisewiec 
ze szkołą w  Bielkówku), Po-
lna w Pręgowie (dokończenie), 
Słonecznikowa w  Czapielsku 
oraz Podgórna w Jankowie. 

– Prace nad tą ostatnią ulicą 
są niezwykle ważne. Do końca 
marca powinniśmy mieć goto-
wy projekt. Latem chcieliby-
śmy rozpocząć modernizację 
ulicy Rzemieślniczej, Stra-
szyńskiej i  Podgórnej. Można 
powiedzieć, że jest to drogowy 
kręgosłup Jankowa. Wiosną 
i  jesienią przejście suchą sto-
pą tymi ulicami jest zupełnie 
niemożliwe. Prace te planowa-
liśmy od dawna, ale mieliśmy 
kłopoty z  pozyskaniem dział-
ki, na której moglibyśmy wy-
budować zbiornik retencyjny. 
Dzięki temu uporządkowany 
zostanie system odwadniający. 

Cała inwestycja kosztować 
może ponad 2 miliony zło-
tych – informuje nas Adam 
Babkiewicz. 
Poza tym, o  czym infor-
mowaliśmy miesiąc temu, 
instalowane będzie oświe-
tlenie ulicy Przemysłowej 
w Kolbudach oraz Rydzowej, 
Pieczarkowej i  Grzybowej 
w Pręgowie.
O  realizacji poszczególnych 
inwestycji drogowych bę-
dziemy oczywiście informo-
wać w  kolejnych wydaniach 
„Panoramy”.

(lubek)

TRUDNO O NOWY NARYBEK W OSP

To był pracowity rok dla strażaków 
z naszej gminy
Niedawno odbyły się zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kolbudy. My postanowiliśmy podsumować 
miniony rok z druhem Danielem Rabiegą, komendantem gminnym Związku OSP w Kolbudach.

– Czy ubiegły rok należy 
uznać za spokojny?
– Miniony rok dla strażaków 
ochotników z  terenu gminy 
Kolbudy był ciężki, pełen wy-
zwań, głównie związanych 
z  naszą działalnością – czy-
li ochroną przeciwpożarową 
mieszkańców gminy, ale rów-
nież całego powiatu gdańskiego 
oraz województwa pomorskie-
go. Nietypowym zdarzeniem 
dla strażaków w minionym roku 
były działania związane z  ano-
maliami pogodowymi, jakie 
dotknęły nasze województwo 
w sierpniu. Strażacy musieli zo-
stawić swoje zajęcia, obowiązki 
rodzinne i stawić czoła wyzwa-
niu – bardzo ciężkiemu wyzwa-
niu. Działali głównie na terenie 
powiatu chojnickiego, kościer-
skiego i  kartuskiego. Moim 
zdaniem należą się im podzię-
kowania za włożony wysiłek 
w pomoc poszkodowanym. 
– W ubiegłym roku strażacy 
gminnych jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej 288 
razy wyjeżdżali do różnego 
rodzaju zdarzeń. Jest to duża 
liczba?
– Jeżeli chodzi o ilość wyjazdów 
w roku 2017, jest ona porówny-
walna do lat ubiegłych – chociaż 
od pewnego czasu notujemy 
lekki wzrost. Gros wyjazdów 
związanych jest z  miejscowy-
mi zagrożeniami, takimi jak 
wypadki drogowe, powalone 
drzewa, podtopienia i  usuwa-
nie owadów błonkoskrzydłych. 
Spada natomiast ilość pożarów, 
do których kilka lat temu wyjeż-
dżaliśmy najczęściej. 
– Wiadomo, że bez nowego 
„narybku” funkcjonowa-
nie jednostek OSP stoi pod 
znakiem zapytania. Trudno 
jest zachęcić młodzież do 
wstąpienia w struktury 
strażackie?
– W  obecnej dobie internetu, 
komputerów, pozyskać mło-
dzież, która chciałaby zasilić 
nasze szeregi jest niezmiernie 
trudno. Aby przyciągnąć i  za-
interesować młodzież tematyką 
pożarnictwa organizujemy tur-
nieje wiedzy pożarniczej, za-
wody sportowo-pożarnicze oraz 
obozy szkoleniowe. Na terenie 
naszej gminy mamy trzy dru-
żyny młodzieżowe działające 
przy jednostkach OSP Kolbudy 
i  OSP Pręgowo. Trochę gorzej 
wygląda to w  jednostce OSP 
w Lublewie. Tam takiej druży-
ny nie ma, ale wiem, że obecny 
zarząd tej jednostki cały czas 
czyni starania, aby tę młodzież 

pozyskać. Musimy pamiętać, że 
za jakiś czas ktoś musi nas za-
stąpić, dlatego tak ważne jest in-
westowanie w młodzież. 
– Wspomniał Pan o niezwykle 
widowiskowych zawodach 
pożarniczych. Znane są już 
może terminy ich organizacji?
– Na szczeblu powiatowym od-
będą się one prawdopodobnie 
w czerwcu. Czekamy jednak na 
oficjalne potwierdzenie ze stro-
ny Komendy Powiatowej PSP 
oraz Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP. Po otrzymaniu 
oficjalnej informacji o  terminie 
zawodów powiatowych oczy-
wiście przeprowadzimy elimi-
nacje gminne, które wyłonią 
zwycięzcę. Od kilku lat zwy-
cięską drużyną w  eliminacjach 
gminnych jest drużyna z  jed-
nostki OSP Lublewo, zarówno 
w  grupie męskiej, jak i  grupie 
kobiecej. Natomiast z młodzie-
żą bywa różnie – jednego roku 
wygrywa drużyna z  Pręgowa, 
drugiego ekipa z Kolbud. Tego-
rocznych zwycięzców eliminacji 
gminnych poznamy prawdopo-
dobnie pod koniec maja. 
– Wiadomo, że Wasze 
funkcjonowanie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie inwesty-
cja w sprzęt...
– W minionym roku dużą ilość 
środków finansowych przezna-
czyliśmy na wymianę umun-
durowania specjalnego i wypo-
sażenia osobistego ratowników. 
Umundurowanie, w  którym 
prowadzimy działania ratow-
niczo-gaśnicze, musi posiadać 
odpowiednie atesty i  certyfika-
ty, a  to wiąże się z  ceną zaku-
pu. Kompletny mundur specjal-
ny to wydatek rzędu 3 tysięcy 
złotych. W  ubiegłym roku za-
kupiliśmy ich ponad 30. Poza 
tym nabyliśmy również sprzęt 
spalinowy – pilarki do cięcia 

drewna, agregaty prądotwór-
cze, pompy pożarnicze. Jeżeli 
chodzi o  sprzęt pożarniczy, to 
należy podkreślić tu wydatki 
związane z  jego utrzymaniem, 
a  więc zakup materiałów pęd-
nych, przeglądy czy serwisy. Są 

to bardzo duże sumy pieniędzy 
– głownie ponoszone przez sa-
morząd, który jest odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo na 
terenie gminy. 
W planach mamy także bardzo 
duże i  kosztowne inwestycje, 

jakimi jest rozbudowa straż-
nicy w  Kolbudach, która roz-
pocznie się na jesieni oraz zakup 
ciężkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla jednostki 
w Pręgowie. 
– Warto powiedzieć, że sku-
teczne działania strażaków, 
oparte są o udział w szkole-
niach.
– Dlatego też w  tym roku na-
cisk położyliśmy głównie na 
szkolenia. Jako pierwsi w  Pol-
sce, w  styczniu przeszliśmy 
szkolenie z  ratownictwa che-
micznego i  ekologicznego dla 
jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego w  za-
kresie podstawowym. Z  kolei 
w połowie marca 36 strażaków 
ochotników z  terenu naszej 
gminy wzięło udział w  szkole-
niu z  pożarów wewnętrznych. 
Na wiosnę zaplanowane mamy 
szkolenia z  ratownictwa tech-
nicznego i wysokościowego, a to 
nie wszystko. 

– Z całą pewnością wiele pra-
cy „dostarcza” Wam wiosna.
– Niestety tak. Zbliżający się 
okres wiosenny dla nas stra-
żaków jest bardzo uciążliwy 
ze względu na pożary traw. 
Korzystając z  okazji chciał-
bym zaapelować do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, 
żeby powstrzymali się od wy-
palania pozostałości roślinnych 
na swoich posesjach, ponieważ 
naprawdę wystarczy chwila nie-
uwagi, lekki wiaterek, i  skutki 
mogą być ogromne i kosztowne. 
Przez takie działania człowieka 
niszczy się środowisko natural-
ne. Trzeba również pamiętać, że 
za taki występek grozi grzywna 
lub kara pozbawienia wolności, 
w  zależności od wielkości za-
istniałej szkody. Dlatego jako 
strażacy apelujemy „NIE WY-
PALAJ TRAW”.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 
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  Strażacy musieli zostawić swoje zajęcia, obowiązki rodzinne i stawić czoła wyzwaniu – bardzo 
ciężkiemu wyzwaniu –  jakim było usuwanie skutków zeszłorocznej nawałnicy, 

która przeszła nad Pomorzem
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BOISKO, KURTYNA WODNA, TYROLKA...

Bogatszy park rekreacyjny 
w Kolbudach
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla najmłodszych, ale i nieco starszych  
mieszkańców Kolbud. Niebawem rozpoczną się kolejne prace związane 
z zagospodarowaniem parku przy drodze wojewódzkiej w Kolbudach.

Znaczna część terenu jest już 
zagospodarowana, a  z  urzą-
dzeń zabawowych młodzi lu-
dzie korzystają nawet podczas 
niekorzystnych warunków 
pogodowych. 
– Jak tylko pozwoli na to po-
goda, rozpoczniemy realiza-
cję czwartego etapu budowy 
parku rekreacyjnego. W  tego-
rocznych planach znajduje się 
budowa: wielofunkcyjnego bo-
iska trawiastego, toru dla rol-
karzy, ścieżki rekreacyjnej wo-
kół stawu. Wykonany zostanie 
również chodnik wzdłuż drogi 
wojewódzkiej, który umożli-
wi dojście do parku właśnie 
z  tamtej strony. Zamontowa-
na będzie druga, profesjonalna 
„tyrolka” – mówi „Panoramie” 
Adam Babkiewicz, kierownik 
Referatu Inwestycji i  Remon-
tów Urzędu Gminy Kolbudy.
Dodajmy w  tym miejscu, że 

w  tej chwili jedyne dojście do 
parku wiedzie od ulicy Tysiąc-
lecia, co dla części mieszkań-
ców jest bez wątpienia pewnym 
utrudnieniem.
Również w  tym roku zainsta-
lowana zostanie druga tram-
polina, a latem – w czasie upa-
łów – będzie się można schło-
dzić przy kurtynie zraszającej. 
W  planach jest także budowa 

parku linowego oraz miejsca 
do nauki jazdy na deskorolce. 
Wszystko uzupełnione będzie 
oczywiście małą architekturą 
parkową. Na wszystkie te pra-
ce zabezpieczono 300 tysięcy 
złotych.
– Do całkowitego zagospoda-
rowania tego terenu brakuje 
jednak znacznie więcej pie-
niędzy, ponieważ plany mamy 
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UCHROŃ SIĘ PRZED RAKIEM

Przebadaj jelito grube
Bezpłatna kolonoskopia dla 3,5 
tys. mieszkańców wojewódz-
twa pomorskiego to tylko jedno 
z  działań promujących profilak-
tykę raka jelita grubego. Na kam-
panię, która potrwa do końca 
2020 roku, samorząd wojewódz-
twa pomorskiego przeznaczy po-
nad 6 mln zł.
„Rzeczywistość zaskakuje. Nie 
daj się zaskoczyć – zrób kolono-
skopię” – to hasło rozpoczętej 
trzyletniej kampanii realizowanej 
przez spółkę Copernicus Pod-
miot Leczniczy w ramach projek-
tu Profilaktyka raka jelita grube-
go szansą na wydłużenie aktyw-
ności zawodowej mieszkańców 
województwa pomorskiego.
Projekt skierowany jest do 3450 
aktywnych zawodowo kobiet 
i  mężczyzn w  wieku 50-65 lat, 
którzy nie mają objawów raka jeli-
ta grubego, a także w ciągu ostat-
nich dziesięciu lat nie wykonywa-
li badania kolonoskopowego.
Z badań mogą również skorzy-
stać osoby w  wieku 40-49 lat, 
bez objawów raka jelita grubego, 
które miały w rodzinie krewne-
go pierwszego stopnia (rodzice, 
rodzeństwo, dzieci) z rakiem je-
lita grubego lub osoby w  wieku 
20-49 lat pochodzące z  rodziny 
z zespołem Lyncha.
Głównym realizatorem projektu 
i  zarazem partnerem wiodącym 
jest Copernicus –  największy 

pomorski samorządowy podmiot 
leczniczy. Badania wykonywa-
ne są w  Gdańsku, w  Szpitalu 
św. Wojciecha i Szpitalu im. M. 
Kopernika. W  przypadku wy-
krycia nieprawidłowości lecze-
nie odbywa się w Wojewódzkim 
Centrum Onkologii – specjali-
stycznym ośrodku zajmującym 
się problematyką chorób nowo-
tworowych. Dzięki temu Coper-
nicus zapewnia wszystkim zain-
teresowanym pomoc i  wsparcie 
zarówno w zakresie profilaktyki, 
jak i opieki medycznej.
Na badania zapisywać się można 
poprzez formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.kolonoskopia-
-pomorze.pl lub telefonicznie pod 
numerem 58 727 01 30.
Rak jelita grubego i  odbytu jest 
trzecim najczęściej występującym 
na świecie nowotworem, z  cze-
go prawie 60% zachorowań wy-
stępuje w  krajach rozwiniętych. 
W Polsce w 2015 roku na nowo-
twory jelita grubego zachorowało 
18 457 osób. Ta choroba dotyczy 
13% mężczyzn i 10% kobiet (źró-
dło: Krajowy Rejestr Nowotwo-
rów). Początkowa faza rozwoju 
raka jelita grubego przez długi 
okres może przebiegać bezobja-
wowo, dlatego edukacja odgry-
wa kluczową rolę. Ten nowotwór 
rozwija się ze zmian łagodnych, 
tak zwanych polipów. Proces naj-
częściej trwa kilkanaście lat. (MP)

bardziej ambitne. Chcielibyśmy 
w przyszłości wybudować jesz-
cze amfiteatr, bo miejsce na ten 
cel już jest. Można powiedzieć, 
że amfiteatr będzie swego ro-
dzaju wisienką na torcie całego 
przedsięwzięcia – dodaje Adam 
Babkiewicz.

(lubek)
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MIESZKAŃCY JUŻ KORZYSTAJĄ O BEZPIECZEŃSTWIE NA WOJEWÓDZKIEJ

Ruszają prace przy „błotku” Marszałek odpowiada wójtowi

Rozpoczęły się kolejne pra-
ce przy popularnym „błot-
ku” w  Kolbudach. Niedawno 
zamontowano oświetlenie, 
a lada dzień rozpoczną się ko-
lejne roboty ziemne. 
Przypomnijmy, że pierw-
sze prace rozpoczęły się już 
w  roku ubiegłym, a  wykona-
no ok. 400-metrową ścieżkę 
asfaltową od starego mostku 
w kierunku ulicy Polnej. Wy-
konano również oświetlenie 
tego odcinka. Jak mówi nam 
Adam Babkiewicz, kierownik 

W ostatnim numerze „Pano-
ramy” informowaliśmy o  li-
ście, jaki wójt Leszek Grom-
bala wystosował do Mieczy-
sław Struka, marszałka woje-
wództwa pomorskiego. Przy-
pomnijmy, że w  piśmie wójt 
Grombala zwracał się z proś-
bą o podjęcie działań w spra-
wie poprawy bezpieczeństwa 
na drodze wojewódzkiej 
Gdańsk – Kościerzyna.
Na odpowiedź marszałka 
Struka nie trzeba było długo 
czekać.
„Obecnie cała alokacja 

Referatu Inwestycji i  Remon-
tów Urzędu Gminy Kolbudy, 
pierwsza część rewitalizacji 
„błotka” kosztowała ok. 140 tys. 
zł. Znacznie więcej środków na 
ten cel zabezpieczono w  tego-
rocznym budżecie.
– Na cały projekt zabezpieczo-
nych mamy ok. 900 tysięcy zło-
tych. Drugi etap jest tak kosz-
towny, ponieważ zaplanowa-
liśmy bardzo dużo prac ziem-
nych. Odcinek wzdłuż stadionu 
jest zdecydowanie dłuższy i dla-
tego więcej kosztuje – dodaje 

dostępnych środków finan-
sowych pochodzących z  Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014 – 2020, 
która była przeznaczona na 
rozbudowę dróg wojewódz-
kich, została już rozdyspono-
wana. (…) W  związku z  tym 
nie można wskazać wiążącego 
terminu realizacji rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 221 – 
pisze Mieczysław Struk. – Jed-
nocześnie proszę o  konkretne 
wskazania, które skrzyżowania 
posiadają nierozpoznawalny 
układ wlotów i pierwszeństwa, 

Adam Babkiewicz.
Inwestycja była strzałem 
w dziesiątkę.
– Sam bardzo często obserwu-
ję spacerujących tam miesz-
kańców Kolbud. Ze ścieżki 
korzystają również rolkarze. 
Po zakończeniu wszystkich 
prac budowlanych zagospo-
darować chcemy jeszcze ziele-
niec, ale myślę, że wykonamy 
to dopiero w przyszłym roku – 
mówi kierownik Babkiewicz.

(lubek)

które przejścia dla pieszych są 
nieprawidłowo zlokalizowa-
ne, gdzie występuje sprzecz-
ne oznakowanie. Wszystkie 
uwagi zostaną przeanalizo-
wane przez zespół do spraw 
organizacji ruchu. W  uza-
sadnionych przypadkach do-
łożymy wszelkich starań, aby 
zwiększyć poziom bezpie-
czeństwa na drogach.
Do tematu oczywiście wróci-
my w jednym z kolejnych wy-
dań naszego miesięcznika.

(lubek)
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  Droga wojewódzka Gdańsk - Kościerzyna w wielu miejscach jest niebezpieczna
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Sala koncertowa UG Kolbudy, ul. Staromłyńska 1

14.04.2018
godz. 20:00

Wstęp bezpłatny

DO 28 MARCA TRWAJĄ ZAPISY DO SZKOŁY W KOWALACH

Trójstronne porozumienie w sprawie 
założenia „metropolitanki”
W Gdańsku podpisano „Porozumienie Międzygminne w sprawie założenia i prowadzenia Szkoły Podstawowej w miejscowości 
Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański”. 

Podpisy pod dokumentem zło-
żyli przedstawiciele wszyst-
kich trzech samorządów: wójt 
gminy Kolbudy Leszek Grom-
bala, prezydent Gdańska Pa-
weł Adamowicz i  wójt gminy 

Pruszcz Gdański Magdalena 
Kołodziejczak.
Podpisane przez partnerów 
porozumienie dotyczy ogól-
nych zasad organizacji nowej 
podstawówki. Sankcjonuje 

poczynione wcześniej ustale-
nia dotyczące procesu tworze-
nia szkoły, jej funkcjonowa-
nia oraz finansowania reali-
zowanych w  placówce zadań 
oświatowych.

Strony oświadczają, że w wyni-
ku współfinansowania przed-
sięwzięcia budowy z  dniem 1 
września 2018 roku zostanie 
utworzona ośmioletnia szkoła 
podstawowa w  miejscowości 

Kowale przy ul. Apollina. Będą 
do niej uczęszczać uczniowie 
z gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz 
Pruszcz Gdański. Organem 
prowadzącym dla nowej pla-
cówki będzie gmina Kolbudy.
W  dokumencie zapisano, że 
szkoła prowadzona będzie 
w  systemie jednozmianowym 
i  zapewni 650 miejsc, przy 
czym ostateczna liczba miejsc 
zostanie ustalona w dniu odda-
nia budynku szkoły do użytko-
wania. Ustalono, że partnerzy 
– do lutego każdego roku – zo-
bowiązani będą do podania li-
derowi liczby dzieci w poszcze-
gólnych rocznikach wraz z pro-
pozycją obwodów na następ-
ny rok szkolny. Lider – czyli 
gmina Kolbudy – w zależności 
od tych danych, będzie zobo-
wiązany dostosować uchwałę 
w sprawie obwodów do aktual-
nej sytuacji na terenie wszyst-
kich samorządów.
W porozumieniu czytamy rów-
nież, że w  strukturze szkoły 
nie przewiduje się oddziałów 
przedszkolnych. Przypomnij-
my, że rozwiązanie takie wy-
musiła reforma oświaty. Pier-
wotnie szkoła miała pomie-
ścić sześć klas i pomieszczenia 
przedszkolne. Likwidacja gim-
nazjów i  powrót do ośmiokla-
sowego nauczania podstawo-
wego wymusił na partnerach 
korektę tych planów.
Dokument określa także 
kwestie dotyczące dowozów 
uczniów do nowej placówki. 
Każda z gmin zobowiązała się 
do ich organizacji we własnym 

zakresie.
 – Porozumienie, które właśnie 
podpisaliśmy, określa ogólne 
zasady funkcjonowania Szko-
ły Podstawowej w Kowalach – 
mówi wójt Leszek Grombala. 
– Spisano w  nim podział ról. 
Określono obowiązki lidera 
i  partnerów. Poza formalnym 
podpisaniem dokumentu mie-
liśmy również omówić bieżące 
sprawy dotyczące trwającej bu-
dowy. Przez mało przychylną 
aurę musieliśmy nieco przyha-
mować z  pracami na budowie. 
Troszkę czasu pochłonęło rów-
nież niezbędne przeprojekto-
wanie obiektu, który miał być 
pierwotnie przeznaczony dla 
klas I-VI i  przedszkola. Na 
szczęście pogoda się poprawia, 
a wykonawca zapewnia, że bę-
dzie w  stanie przyspieszyć re-
alizację zadań. Wszyscy jeste-
śmy więc spokojni. Myślę, że 
na pewno spotkamy się 1 wrze-
śnia 2018 roku, aby uroczyście 
zainaugurować rok szkolny 
w  pierwszej metropolitalnej 
placówce oświatowej.
Przypominamy, że w tej chwi-
li prowadzona jest rekrutacja 
uczniów do Szkoły Podstawo-
wej w  Kowalach. Zgłoszenia 
od rodziców dzieci zamieszka-
łych na terenie obwodu szkoły 
przyjmowane będą do 28 marca 
w pokoju 103 Zespołu Kształ-
cenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego w Kolbudach przy ul. 
Wybickiego 33 w  godzinach 
7.00 – 15.00.

(RoN)

OBWODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALACH:
• Gmina Kolbudy – Sołectwo Kowale i Sołectwo Otomin;
• Gmina Pruszcz Gdański – Borkowo ulice: Stylowa, Harmo-
nijna, Współczesna, Klasyczna, Żeglarska, Kolarska, Piłkarska, 
Poziomkowa;
• Gmina Miasta Gdańska – Gdańsk ulice: Baśniowa, Elfów, Le-
gendy, Konrada Guderskiego do nr 50, Jaworzniaków, Święto-
krzyska od nr 120 do nr 134.



MARZEC 2018 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 7ROZMAITOŚCI

䄀戀礀 威眀椀ᤁ琀愀 圀椀攀氀欀椀攀樀 一漀挀礀 戀礀䈁礀 眀稀漀爀攀洀
搀甀挀栀漀眀攀最漀 眀稀戀漀最愀挀攀渀椀愀

椀 甀洀漀挀渀椀攀渀椀愀 搀愀樀ԁ挀攀最漀 爀愀搀漀嬁܁Ⰰ
瀀漀欀樀 椀 渀愀搀稀椀攀樀ᤁ⸀

圀猀稀攀氀欀椀攀樀 瀀漀洀礀嬁氀渀漀嬁挀椀 簁礀挀稀礀

倀爀攀稀攀猀Ⰰ 娀愀爀稀ԁ搀
 椀 倀爀愀挀漀眀渀椀挀礀

猀瀀䈁欀椀 刀䔀䬀一䤀䌀䄀

REKLAMA

INAUGURACJA SEZONU MOTOCYKLOWEGO SĄD ODDALIŁ SKARGI

„Jajcarnia” w Sobowidzu Co z Obwodnicą Metropolitalną?

Już po raz 19. odbędzie się 
w  Sobowidzu „Jajcarnia”, 
która będzie inauguracją se-
zonu motocyklowego na Po-
morzu. Inicjatorem zlotu 
jest ks. Krzysztof Masiula-
nis, proboszcz sobowidzkiej 
parafii, który również jest 
motocyklistą.
Motocyklowy zlot w Sobowi-
dzu cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W  tym 
roku impreza odbędzie się 8 
kwietnia.
– W  roku ubiegłym doliczy-
liśmy się na „Jajacarni” oko-
ło 4000 maszyn. Nie byli-
śmy jednak w stanie policzyć 

Wszystkie dokumenty po-
trzebne do rozpoczęcia bu-
dowy Obwodnicy Metropoli-
talnej są ważne – tak zdecy-
dował Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w  Warszawie. 
Wyrok nie jest prawomocny, 
a Urząd Gminy Kolbudy, któ-
ry był jednym z  podmiotów 
zaskarżających decyzję środo-
wiskową, nie będzie odwoły-
wał się od tej decyzji.
– Chciałbym kolejny raz za-
znaczyć, że gmina zaskarżyła 
jedynie przygotowane doku-
menty, a nie samą inwestycję, 
która naszym zadaniem jest 

wszystkich uczestników na-
szej imprezy – mówi nam ks. 
Krzysztof Masiulanis. – Zlot 
o godzinie 11.00 rozpocznie się 
oczywiście mszą świętą i  po-
święceniem motocykli. Potem 
wszystkich zapraszamy na kon-
cert zespołu Boanerges Blues 
Band.
Na uczestników zlotu cze-
kać będzie, jak co roku zresz-
tą, grochówka przygotowana 
przez miejscową szkołę i  pie-
czyste z  grilla w  wersji ryce-
rzy św. Floriana z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sobowidzu. 
Zziębnięci będą mogli ogrzać 
się ciepłą kawą lub herbatą, 

jak najbardziej słuszna i  po-
winna rozpocząć się jak naj-
szybciej, ale z  poszanowaniem 
obowiązujących przepisów. Od 
decyzji sądu nie będziemy się 
odwoływać – mówi nam Le-
szek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. 
30-kilometrowa droga ekspre-
sowa ma w  Chwaszczynie po-
łączyć Południową Obwodnicę 
Gdańska z  Trasą Kaszubską. 
Obwodnica Metropolitalna, 
która przebiegać ma oczywi-
ście przez gminę Kolbudy, ma 
odciążyć coraz bardziej zatyka-
jącą się obwodnicę Trójmiasta. 

a  cukier będzie można pod-
nieść czymś słodkim w  ka-
wiarence Caritasu.
– Tradycyjnie już nagroda-
mi uhonorujemy najstarsze-
go i najmłodszego uczestnika 
naszego zlotu. Nagrodzimy 
też osobę, która przejedzie 
najdłuższą trasę. W  „Jajcar-
ni” uczestniczy coraz więcej 
osób, bo po zimowym śnie 
są oni stęsknieni wspólnych 
spotkań. Mają okazję do roz-
mów, wymiany doświadczeń 
– dodaje ksiądz Masiulanis. 

(lubek)

W  tej chwili nie wiadomo 
jednak, czy nowa trasa bę-
dzie budowana, ponieważ 
w  listopadzie zeszłego roku 
zadanie to zostało wykreślo-
ne z  listy inwestycji drogo-
wych przygotowanej przez 
Ministerstwo Infrastruktu-
ry. Niedawno media podały 
informację, że ministerstwo 
chce jednak realizować tę in-
westycję, ale w  partnerstwie 
publiczno-prywatnym.
Do tematu na pewno powróci-
my jeszcze na naszych łamach.

(GR)
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  Obwodnica Metropolitalna ma odciążyć ruch na obwodnicy Trójmiasta

  W roku ubiegłym do Sobowidza przyjechało ok. 4 tysięcy motocykli
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Kolbudzkie Koncerty
Illusion 
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Rezerwat
w oku obiektywu

Fot. Rafał Kulwiec
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WIĘKSZE KOMPETENCJE URZĘDNIKÓW

Trzy kroki do integracji na Pomorzu
Samorząd województwa po-
morskiego przeznaczył 150 tys. 
zł na podnoszenie kompetencji 
w zakresie pomocy imigrantom. 
Centrum Wsparcia Imigrantów 
i  Imigrantek przez 10 miesię-
cy będzie uczyć pracowników 
urzędów gmin i  powiatów, jak 
pomagać obcokrajowcom na Po-
morzu. Celem jest ich integracja 
i usamodzielnienie. 
Marszałkowie Mieczysław Struk 
i Paweł Orłowski podpisali umo-
wę z wiceprezes Karoliną Stubiń-
ską i Klaudią Iwicką, członkiem 
zarządu Centrum Wsparcia 
Imigrantów i  Imigrantek na re-
alizację zadania „Podnoszenie 
kompetencji jednostek samorzą-
du terytorialnego z terenu woje-
wództwa pomorskiego na rzecz 
integracji imigrantów”. Dzięki 
temu urzędnicy mają lepiej radzić 
sobie z  problemami integracji 
imigrantów, począwszy od edu-
kacji, poprzez ochronę zdrowia 
po szukanie pracy czy sprawy 
mieszkaniowe. Program pilota-
żowy zacznie się w marcu, a za-
kończy w grudniu. To pierwszy 
krok do powstania Pomorskie-
go Samorządowego Centrum 
Kompetencji w zakresie Wspar-
cia Imigrantów.
W  roku 2017 do urzędu skie-
rowano 130 tys. oświadczeń 
o  zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcom, a  od początku 
tego roku pracę podjęło już 17 tys. 
imigrantów. Obcokrajowców na 
Pomorzu jest z roku na rok coraz 
więcej. Niestety przez lata brako-
wało w  województwie pomor-
skim spójnego systemu opieki 
nad cudzoziemcami.
Nowy program, na razie jako 
pilotaż, ma wypełnić tę lukę. 
Ułatwi imigrantom poruszanie 
się wśród zawiłości administra-
cyjnych, uzyskanie pozwoleń 
na pracę, szukanie mieszka-
nia czy edukację dzieci. Dzięki 

wykwalifikowanym urzędnikom 
cudzoziemcy dowiedzą się, jakie 
mają prawa.
– Od szeregu lat na Pomorze 
przyjeżdżają cudzoziemcy, któ-
rzy chcą podejmować pracę – 
powiedział podczas konferencji 
prasowej marszałek Mieczysław 
Struk. – Korzystamy z ich kwa-
lifikacji i zaangażowania. W sy-
tuacji deficytu pracowników nie 
możemy pozwolić sobie na to, by 
po kilku miesiącach wyjeżdżali. 
Na terenie całego regionu brakuje 
pracowników, a  imigranci mogą 
nam pomóc w ich uzupełnieniu.
Opracowanie dobrego planu 
działań i  wyszkolenie urzędni-
ków w zakresie obsługi imigran-
tów na każdym szczeblu ułatwi 
cudzoziemcom odnalezienie się 
w  lokalnych społecznościach. 
Projekt „Trzy kroki do integra-
cji na Pomorzu” jest programem 
pilotażowym. Na jego podstawie 
samorząd województwa pomor-
skiego podejmie decyzję, w jakim 
kierunku powinna iść polityka 
migracyjna regionu. 
– Po naszych doświadczeniach 
może dojedziemy do wniosku, 
że trzeba zwiększyć pulę finan-
sową dla takich przedsięwzięć – 
zapowiedział Mieczysław Struk. 
– Już teraz zmieniane są Regio-
nalne Programy Operacyjne, 
w  tym „Aktywni Pomorzanie”. 
Pojawił się wątek zatrzymania 
imigrantów i  ich integracji ze 
wspólnotami lokalnymi, w jakich 
funkcjonują.
Nowy program pilotażowy ma 
polepszyć jakość usług administra-
cji samorządowej dla imigrantów. 
Najważniejsze jest usamodzielnie-
nie imigrantów w  życiu społecz-
nym i zawodowym. A jednocze-
śnie przygotowanie społeczności 
lokalnych do przyjęcia cudzo-
ziemców na swoim terenie.
 

Aleksandra Chalińska 

MIEJSCE DO SPOTKAŃ I INTEGRACJI

We wrześniu ruszy Klub Seniora +
Kluby seniora są szczególnie popularne w miastach. Na terenach wiejskich 
w pewien sposób rolę takiego klubu pełni Koło Gospodyń Wiejskich. 
W Kolbudach, dzięki rządowym pieniądzom, powstanie „Klub Senior +”, a jego 
siedziba znajdować się będzie w budynku przy stadionie piłkarskim.

Na stworzenie miejsca, które 
będzie służyło przede wszyst-
kim integracji, wspieraniu ak-
tywności oraz rozwijaniu zain-
teresowań seniorów, kolbudzki 
samorząd otrzymał środki pie-
niężne z  Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Pieniądze w  wysokości blisko 
115 tysięcy złotych przezna-
czone będą na dofinansowa-
nie utworzenia i  utrzymania 
placówki. Jest to 80% wartości 
inwestycji. Pozostałe środki 
potrzebne na remont i wyposa-
żenie obiektu wyłoży kolbudz-
ki samorząd.
 – „Klub Senior+” będzie 
miejscem, w  którym seniorzy 
mieszkający na terenie naszej 
gminy znajdą ofertę zajęć ar-
tystycznych, aktywizujących 
i  integrujących. Będą one 
oczywiście dostosowanych do 
ich potrzeb. Będzie to również 
miejsce realizacji oddolnych 
inicjatyw dedykowanych senio-
rom. Już teraz zapraszamy do 
współpracy lokalnych liderów 
środowisk seniorskich – zachę-
ca Anita Richert-Kaźmierska, 
pełnomocnik Wójta Gminy 
Kolbudy ds. Seniorów.
Klub powstanie w  budynku 
gminnym przy ul. Polnej. Prace 
remontowe ruszą w  kwietniu, 
po przeprowadzeniu wyma-
ganych procedur wyłaniają-
cych wykonawców robót. In-
augurację działalności klubu 
zaplanowano na wrzesień. 

W  pomieszczeniach wygospo-
darowane będzie miejsce na 
salę spotkań z  miejscem wy-
dzielonym do zajęć związa-
nych z  aktywnością ruchową, 
a  także klubową i  zajęciową. 
Pomieszczenia będą oczywi-
ście umeblowane i wyposażone 
w sprzęt audio RTV, komputer 
z dostępem do Internetu, ekran 
projekcyjny, rzutnik multime-
dialny i  biblioteczkę. Znajdą 
się tam również drabinki do 

gimnastyki, piłki do gry, ma-
terace do ćwiczeń oraz kijki do 
nordic walking.
 – W  klubie przewiduje się 
m.in. zajęcia z  tańca, śpiewu 
czy robótek ręcznych. Klubo-
wicze będą razem spacerować 
i  uprawiać różne dyscypliny 
sportowe. Dodatkowo bardzo 
aktywnie będą uczestniczyć 
w  życiu kulturalnym gminy 
– wspólnie chodząc na kon-
certy, spotkania czy imprezy 

plenerowe. Położenie w  bli-
skim sąsiedztwie kortów teni-
sowych, boiska oraz Gminnej 
Przystani Żeglarskiej to do-
datkowy atut, który sprzyjać 
będzie aktywnemu spędzaniu 
czasu – mówi nam Roman No-
wak z kolbudzkiego urzędu.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
z rządowych środków na utwo-
rzenie klubów seniora skorzy-
stało 214 samorządów.

(GR)
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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! 

JESZCZE W TYM ROKU ŚWIATŁOWÓD W KOLBUDACH!

TRWA ROZBUDOWA SIECI W PRĘGOWIE, PRZYWIDZU, 
CZAPIELSKU I OTOMINIE.

W PLANACH SIEĆ W LISEWCU I TRĄBKACH WIELKICH

W zasięgu znajdą się m.in. ulica Polna, Miętowa, 
Trzy Dęby, Oliwkowa, Lawendowa, Laurowa, 

Chabrowa.

>
>
>

KURS KOMPUTEROWY

Zapisy do 28 marca
Jeszcze tylko do 28 marca 
prowadzone są zapisy dla 
osób, które ukończyły 18 
lat i  chciałyby wziąć udział 
w  bezpłatnych kursach ob-
sługi komputera. Zgłoszenia 
przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy Kolbudy. W ramach 
projektu unijnego „Kom-
petencje TIK kluczem do 
rozwoju zawodowego!” 
planowane jest utworze-
nie w  naszej gminie kilku 
dziesięcioosobowych grup 
o  poziomie podstawowym 
i średniozaawansowanym.
Projekt realizuje na terenie 
województwa pomorskie-
go firma BRC Consulting. 
Oferta adresowana jest do 
osób w  wieku 18-64 lata. 
Każdy z uczestników otrzy-
ma w prezencie podręcznik, 
będący zbiorem materiału 
realizowanego na szkoleniu, 
oraz certyfikat potwierdza-
jący zdobyte umiejętności. 
Zgłoszenia osób chętnych 
do uczestnictwa w  projek-
cie przyjmowane są w  po-
koju nr 214 Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Kurs jest w całości refundo-
wany ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Szkolenia obejmą 
pięć obszarów zgodnych ze 
standardem DIGCOMP. 

Każdy z  uczestników na 
czas szkolenia otrzyma lap-
top. Kurs trwa 75 godzin 
(nie dłużej niż 5 godzin 
dziennie). Po zakończonym 
szkoleniu uczestnicy przy-
stąpią do egzaminu. O tym, 
w  jakich sołectwach prowa-
dzone będą, dowiemy się po 
zakończeniu naboru.
Planuje się utworzenie grup 
dla osób chcących poznać 
podstawy obsługi komputera 
oraz dla średniozaawanso-
wanych. O  zakwalifikowa-
niu do danej grupy zajęcio-
wej zdecyduje test plasujący.
Celem projektu jest podnie-
sienie poziomu kompeten-
cji w obszarze TIK. Projekt 
skierowany jest zarówno do 
osób pracujących, jak i pozo-
stających bez zatrudnienia.
Wzór formularza zgło-
szeniowego zamieszczony 
jest na stronie internetowej 
www.kolbudy.pl. Można go 
pobrać również w  pokoju 
214 kolbudzkiego urzędu. 
W razie potrzeby urzędnicy 
pomogą w  jego prawidło-
wym wypełnieniu. Po do-
datkowe informacje dzwonić 
można pod numer telefonu 
58 691 05 17.

(RoN)

POMORSKA NAGRODA JAKOŚCI

Kolbudzki urząd  
z wyróżnieniem
Urząd Gminy Kolbudy został wyróżniony w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości. 
Zostało ono przyznane za wdrażanie koncepcji Kompleksowego Zarządzania 
Jakością. Wyróżnienie odebrał Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

Pomorska Nagroda Jako-
ści przyznana została już 21. 
raz. Gala finałowa odbyła się 
w  gdańskim Domu Technika 
NOT. Uroczystość była okazją 
do wręczenia nagród i wyróż-
nień. Wśród laureatów znala-
zły się przedsiębiorstwa, szko-
ły oraz organizacje publiczne, 
które nie ustają w  dążeniu do 
zwiększania jakości świadczo-
nych usług. Efektem podejmo-
wanych działań powinna być 
poprawa efektywności funk-
cjonowania oraz spełnienie wy-
magań i oczekiwań klientów. 
Co ciekawe, Urząd Gminy 
Kolbudy, jako jedyny przed-
stawiciel samorządu lokalnego, 
a wyróżnienie przyznano w ka-
tegorii „organizacje publiczne”. 
Złotym Laurem Jakości uho-
norowano zaś Copernius Pod-
miot Leczniczy.
– To dla nas wielki zaszczyt, 

powód do satysfakcji i  przede 
wszystkim zachęta do dalsze-
go doskonalenia. Miło nam, 
że starania podejmowane przez 
nasz urząd na rzecz wysokiej 
jakości obsługi zostały oce-
nione tak wysoko. Jesteśmy 
pierwszym samorządem, który 
został wyróżniony w  tej kate-
gorii. Stanęliśmy na jednej sce-
nie z  przedsiębiorcami, którzy 
już dawno osiągnęli europej-
ski poziom jakości produktów 
i usług. Nie byłoby jednak tego 
sukcesu, gdyby nie nasi pra-
cownicy. To w dużym zakresie 
ich wielka zasługa. Dziękuję 
im wszystkim za zaangażowa-
nie, z jakim każdego dnia pod-
chodzą do swoich obowiązków 
– mówi wójt Leszek Grombala.
Pomorska Nagroda Jakości jest 
przyznawana przez Pomor-
ską Radę Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych 

Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w Gdańsku oraz Polski 
Rejestr Statków. Weryfikuje to, 
co w  wielu przedsiębiorstwach 
i  instytucjach jest codzienno-
ścią – wysoką jakość organiza-
cji pracy, świadczonych usług 
oraz produkowanych wyrobów.
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Dodajmy, że wśród nagrodzo-
nych znalazła się jeszcze spółka 
Hydromech z  Lublewa, która 
otrzymała Srebrny Laur Jakości 
w kategorii „małe organizacje”.

(GR)
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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
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CZEKAJĄ NA ZGŁOSZENIA

Najpiękniejsza 
pomorska wieś
– To będzie jubileuszowa, 25. 
edycja plebiscytu na najpięk-
niejszą pomorską wieś i  za-
grodę. Zgłoszenia do plebi-
scytu można składać do 30 
marca. Najpiękniejsza wieś 
otrzyma 30 tysięcy złotych 
nagrody. Zwycięzców po-
znamy jesienią – informuje 
Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Ideą konkursu jest poprawa 
wizerunku obszarów wiej-
skich, a  także ochrona war-
tości kulturowych i  przyrod-
niczych. Ważna jest również 
aktywizacja społeczności lo-
kalnych, które wspólnie dzia-
łają, żeby uatrakcyjnić miej-
sce, w którym żyją. 
– Konkursowa komisja oce-
niać będzie między innymi 
wygląd zabudowań i  wspól-
nych terenów zielonych. Li-
czyć się będzie także pielę-
gnowanie miejscowych tra-
dycji, promowanie lokalnych 
produktów czy wyrobów 
rzemieślniczych. Dodatko-
we punkty można zdobyć za 
działania ekologiczne, jak na 
przykład pozyskiwanie ener-
gii ze źródeł odnawialnych 

– mówi Michał Piotrowski.
Zwycięska pomorska wieś 
otrzyma 30 tys. zł. Oprócz 
tego we wsi zostanie usta-
wiona specjalna tablica in-
formująca o  zdobyciu tytułu 
najpiękniejszej. Za zajęcie 
pierwszego miejsca w katego-
rii zagroda, można zdobyć 5 
tys. zł. nagrody. 
Plebiscyt organizowany jest 
już po raz 25. Wsie i zagrody 
najpierw rywalizują w etapach 
gminnych i powiatowych. 
– Do etapu wojewódzkiego 
przechodzi po jednym zwy-
cięzcy danej kategorii z  każ-
dego powiatu. Ogłoszenie 
wyników i  wręczenie nagród 
ma miejsce na uroczystej gali 
organizowanej w  Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego – dodaje 
rzecznik. 
Znaczące sukcesy w  tym 
konkursie odnoszą przedsta-
wiciele powiatu gdańskiego. 
W zeszłym roku na przykład, 
miano najpiękniejszej otrzy-
mała wieś Wróblewo w gmi-
nie Suchy Dąb.

(GR)

CO NAS POWINNO ZANIEPOKOIĆ? 

O trudnych zachowaniach u dzieci
Dzieci przeżywają emocje całym swoim ciałem. Często niestety nie 
radzą sobie z nadmiarem bodźców oraz kontrolą swoich uczuć. Jak 
reagować w takich sytuacjach i co zrobić, kiedy pojawią się te najbardziej  
niepokojące trudności wychowawcze? 
Agresja jest zachowaniem, na 
które nie wolno przyzwalać nie-
zależnie od wieku dziecka. Jeśli 
nawet już kilkuletnie dziec-
ko przejawia agresję fizyczną 
i werbalną lub jest nadpobudli-
we, nie powinniśmy tego lekce-
ważyć. Dopuszczenie do takich 
zachowań może w  przyszłości 
skutkować tym, że dziecko bę-
dzie popadać w konflikty z in-
nymi, nie będzie potrafiło re-
spektować zasad i norm, a tym 
samym zacznie zachowywać 
się prowokacyjnie, będzie od-
mawiać wykonywania poleceń 
w  szkole i  może zacząć waga-
rować. Zawsze należy zwrócić 
dziecku uwagę na jego nie-
właściwe zachowanie i  zmu-
sić, aby je skorygowało. Można 
również zaprowadzić młodsze 
dziecko na krzesełko, by się 
wyciszyło. Trzeba pamiętać, 
aby w  tym momencie nie roz-
mawiać z  nim, tylko dopiero 
wtedy, kiedy będzie spokojne. 
Kiedy starsze dzieci stają się 
agresywne i sprawiają problemy 

wychowawcze, niezwłocznie 
należy zasięgnąć pomocy psy-
chologa. Warto wówczas na-
uczyć się rozpoznawać wraz 
z  dzieckiem jego emocje i  za-
cząć je nazywać. Rodzice po-
winni też zawsze zachować 
spokój i nie reagować gniewem 
na wybuchy złości. Rodzi-
ców dzieci, które nie skończy-
ły jeszcze trzech lat powinno 
zaniepokoić, kiedy dziecko 
nie gaworzy, a  następnie nie 
mówi, nie próbując kompenso-
wać mowy gestami. Niedosta-
tecznie wykorzystuje kontakt 
wzrokowy, bądź w  ogóle nie 
reaguje na swoje imię. 
Należy też zwrócić uwagę, 
czy dziecko potrafi bawić się 
funkcjonalnie, czyli czy jeź-
dzi autami, a  nie układa je 
w  szereg oraz czy potrafi ba-
wić się w  udawanie lub na-
śladować role społeczne, jak 
np. zabawa w  gotowanie. Do 
wizyty u  specjalisty powinno 
nas zmusić również zaobser-
wowanie u  dzieci problemów 

z  jedzeniem, szczególnie, gdy 
dziecko odmawia jedzenia, ma 
skrajną selekcję produktów, 
a dodatkowo traci wagę lub za-
chowuje się podczas posiłków 
agresywnie, krzyczy, pluje lub 

prowokuje wymioty. Pamiętaj-
my, że im szybciej zauważymy 
trudności, tym większa szansa, 
aby pomóc naszym dzieciom. 

(pau.)
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 Najwięcej środków przeznaczono na odśnieżanie dróg 
m.in. w okolicach Kolbud

DROGOWE ZADANIA

Zima odchodzi, ruszają inwestycje
Najgroźniejszy atak zimy mamy już za sobą. Na utrzymanie 
dróg powiatowych przeznaczono nieco ponad 1 mln zł. Tylko 
od początku roku wydano ok. 0,5 mln zł, a w kasie pozostało 
już tylko 300 tys. zł, gdyż wcześniej 200 tys. zł wydano na 
utrzymanie dróg w listopadzie i grudniu. Dodać trzeba, że 
pieniądze z tej puli mają pochodzić na pozimowe sprzątanie. 

Powiat gdański zarządza nie-
mal 300 km dróg. Najwięcej 
pieniędzy pochłonęło utrzy-
manie powiatowych ciągów 
komunikacyjnych w  gminach 
Przywidz i  Kolbudy, gdzie 
zima najbardziej dała się we 
znaki drogowcom. 
– To, że nie ma śniegu, nie 
oznacza, że nasze służby 
w ogóle nie pracują. Sporo pie-
niędzy przeznaczyliśmy na po-
sypywanie ulic, aby uniknąć 
gołoledzi i  żeby podróżujący 
drogami powiatowymi mogli 
czuć się bezpiecznie – mówi 
nam Jerzy Świs, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Staro-
stwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim. 
Korzystając z  okazji warto 
wspomnieć o drogowych inwe-
stycjach, które na ten rok zapla-
nowały władze powiatu.
– Najważniejszą i zarazem naj-
droższą inwestycją, którą bę-
dziemy realizować w tym roku 
jest przebudowa ulicy Słowac-
kiego w  Pruszczu Gdańskim. 
Przetarg, który wyłonić ma 
wykonawcę, został już ogło-
szony. Koszt przedsięwzięcia 
jest duży, dlatego w tym roku, 
dzięki pomocy finansowej 
miasta, przebudujemy około 
75-procentowy odcinek tej uli-
cy – mówi Jerzy Świs.
Drogowcy działać będą również 

w Przywidzu, gdzie wyremon-
tują fragment ulicy w kierunku 
miejscowości Szpon. Z  kolei 
w Borowinie budowany będzie 
chodnik. W  Suchym Dębie 
kontynuowana będzie budowa 
chodnika w  kierunku boiska 
sportowego.
– Prace „chodnikowe” wyko-
namy też przy zatoce autobu-
sowej w  Ostrowitem. Dojście 
do przystanku wykonane bę-
dzie także w  Krzywym Kole. 
Z  kolei w  Cedrach Wielkich 
remontowana będzie ulica Pła-
żyńskiego. Na terenie gmi-
ny wiejskiej Pruszcz Gdań-
ski budowany będzie chodnik 
w  miejscowościach Bogatka 

i Rusocin. Natomiast na terenie 
gminy Trąbki Wielkie wykona-
my dojście do przystanku auto-
busowego przy firmie Oceanic 
w Trąbkach Małych, a chodni-
ki wybudowane będą w  samej 
wsi. W tym roku wykonany bę-
dzie również chodnik na trasie 
Bielkówko-Bielkowo – wylicza 
drogowe inwestycje Jerzy Świs.
Poza tym budowane będą dwie 
ścieżki rowerowe – w Pszczół-
kach i Radunicy. Na wszystkie 
zadania drogowe zabezpieczo-
no w powiatowym budżecie ok. 
8 mln zł. 

(GR)
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ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA

Ambitne plany powiatu
w Zaskoczynie
Dom Pomocy Społecznej „Le-
śny” w  Zaskoczynie to jedy-
na taka placówka w  powiecie 
gdańskim. Polskie społeczeń-
stwo jest coraz starsze, a wła-
dze powiatu myślą o rozbudo-
wie obiektu.
Dom pomocy w  Zaskoczynie 
rozbudowany został kilka lat 
temu. W  tej chwili placówka 
może przyjąć ok. 100 osób, 
i  co ważne, żadnych wolnych 
miejsc nie ma. W  przyszłym 
roku – jak mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański 
– ma być przygotowany pro-
jekt, a w roku 2020 ruszyłaby 
budowa. Konkretne decyzje 
poznamy zapewne jednak do-
piero po jesiennych wyborach 
samorządowych. 
– Do nowego pawilo-
nu chcemy przenieść osoby 

upośledzone umysłowo, aby ich 
pobyt w Zaskoczynie był całko-
wicie bezpieczny. Dzięki temu 
pojawią się dodatkowe miejsca 
w  starym budynku, co pozwo-
li nam na rozszerzenie naszej 
działalności. Szacujemy, że po 
zrealizowaniu tej inwestycji po-
jawi się dodatkowych 30 miejsc. 
Koncepcje ich zagospodaro-
wania są różne. Jedna z  nich 
zakłada uruchomienie domu 
dla sprawnych osób starszych – 
mówi nam Stefan Skonieczny.
Warto w  tym miejscu dodać, 
że w  przyszłym roku prowa-
dzone będą roboty związane 
z  termomodernizacją stare-
go budynku. Przypomnijmy, 
że inwestycja uzyskała unij-
ne dofinansowanie. Wcześniej 
podobne prace prowadzono 
w Zespole Szkół Ogrodniczych 

i  Ogólnokształcących 
w  Pruszczu Gdańskim. 
W  tym roku roboty termo-
modernizacyjne prowadzone 
będą w Rusocinie. 
– Myślę, że pierwsze prace ter-
momodernizacyjne w  Zasko-
czynie rozpoczniemy w kwiet-
niu 2019 roku. Docieplone 
będą ściany starego budynku. 
Modernizowany będzie sys-
tem ogrzewania, wymieniona 
będzie także stolarka okienna. 
Szacujemy, że zadanie to może 
kosztować nawet 3 miliony 
złotych, z  czego dofinanso-
wanie kształtuje się na pozio-
mie 47 procent – informuje 
starosta. 
Dodajmy jeszcze tylko, że in-
westycja musi być zrealizowa-
na do końca 2019 roku.

(GR)

wszystkie Hellady 
i mgławice 
w amfiladycznym 
nieporządku 
pod powiekami 
ukrywane 
czasami nawet 
bez początku czyli 
ciut starsze od 
wybuchu kiedy nie 
było niepewności 
ale pewności 
nadal nie ma więc 
patrzę poza krańce 
świata na ciemność 
z gwiezdnym 
pyłem gdzie rodzą 
się złote liryki jak 
bizantyjski poemat 
a tam jeszcze nie 
byłem

Piotr  
Szczepański

III KAZIUCZEK NIEMENCZYŃSKI

Wileńskie specjały 
w Kolbudach 
Mieszkańcy Kolbud przyzwy-
czaili się już do odwiedzin na-
szych rodaków z  Litwy, któ-
rzy odwiedzają nas tuż przed 
Wielkanocą. Swoim specjałami 
chwalić się będą podczas III 
Kaziuczka Niemenczyńskiego, 
który tradycyjnie zorganizowany 
zostanie na placu przed kolbudz-
kim urzędem.
Podobnie jak w latach ubiegłych 
Kaziuczek będzie okazją dla 
smakoszy litewskich przysma-
ków. Na stoiskach nie powinno 
zabraknąć tradycyjnego chleba, 
kwasu chlebowego, wędlin, pier-
ników, czy piwa i  miodu. Ka-
ziuczek Niemenczyński nie może 
się też obejść bez wielkanocnych 
palm. Jarmark uświetnią występy 
ludowego zespołu „Perła” z Nie-
menczyna oraz grupy wokalnej 
„Mejszagolanki”, które będzie 
można obejrzeć w piątkowy wie-
czór (23 marca) w  miejscowej 
sali koncertowej. Ci, którzy nie 
znajdą wtedy czasu, okazję do 
obejrzenia litewskiej „Perły” będą 
mieli jeszcze dnia następnego (24 
marca), ponieważ zespół wystąpi 
w Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku.
 – Cieszymy się, że nasi litew-
scy przyjaciele już po raz trze-
ci odwiedzą Kolbudy, a  nasi 

mieszkańcy będą mogli poczuć 
namiastkę wyjątkowych i niepo-
wtarzalnych klimatów Wileńsz-
czyzny. W tym roku pierwszy raz 
na Kaziuczkiach wystąpi zespół 
wokalny „Mejszagolanki” – do-
daje Leszek Grombala, wójt gmi-
ny Kolbudy.

(lubek)

PERŁA
Zespół Tańca Ludowego „Per-
ła” został założony w  2005 roku 
w  Niemenczynie. Zespół dzia-
ła przy polskim Stowarzyszeniu 
„Hobby Folk” oraz przy Centrum 
Kultury i Gimnazjum im. K. Par-
czewskiego w  Niemenczynie. 
„Perła” ma za sobą występy na 
Wileńszczyźnie, w Polsce, Litwie 
i na Białorusi. Dwa razy uczestni-
czył w międzynarodowym Festi-
walu „Kwiaty Polskie”, trzykrotnie 
brał udział w warsztatach tanecz-
nych w Węgorzewie. Zespół jest 
trzykrotnym laureatem konkur-
su tańca wśród szkół i  ośrodków 
kultury Rejonu Wileńskiego. Jest 
także laureatem Przeglądu Zespo-
łów Polonijnych na Litwie, który 
był organizowany przez Dom Pol-
ski w Wilnie. Repertuar Zespołu 
tworzą polskie, rosyjskie, ukraiń-

skie i litewskie tańce ludowe.
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MISTRZOSTWA WYBRZEŻA W KARTUZACH

Brązowy medal Achillesa
Młodzi zawodnicy kolbudz-
kiego Achillesa przyzwyczaili 
już nas do swoich sukcesów. 
Niedawno nasi zapaśnicy bra-
li udział w  turnieju, rozgry-
wanym w Kartuzach. Były to 
Mistrzostwa Wybrzeża.
Do Kartuz przyjechali za-
wodnicy reprezentujący klu-
by pomorskie oraz z  obwodu 
kaliningradzkiego. Łącznie 
do rywalizacji przystąpiło 
aż 77 zawodników. Bardzo 
dobrze – biorąc pod uwagę 

dwumiesięczny rozbrat z  za-
paśniczą matą – spisali się za-
wodnicy Achillesa. W  klasyfi-
kacji drużynowej reprezentacja 
z Kolbud sklasyfikowana zosta-
ła na 3. miejscu.
Wśród zawodników rywalizu-
jących w  mini-zapasach wice-
mistrzynią została Tatiana Ma-
twijiszyna (kat. 26 kg). Bezkon-
kurencyjny w  kategorii 35 kg 
okazał się Marcel Kibort, a  na 
najniższym stopniu podium 
stanął kolejny reprezentant 

Achillesa – Michał Kibort. 
Z kolei w kategorii 38 kg tytuł 
wicemistrzowski wywalczył 
Szymon Micun, a  brązowym 
medalem pochwalić się może 
Stanisław Bałdyga. Adam 
Micun wywalczył natomiast 
tytuł wicemistrzowski w kate-
gorii 41 kg.
O  kolejnych sukcesach zapa-
śników kolbudzkiego Achille-
sa będziemy oczywiście infor-
mować na naszych łamach.

(KL)
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MECZE PUCHARU DAVISA

Polska – Zimbabwe w Sopocie
Już za 15 złotych będzie moż-
na kupić bilet na mecz teniso-
wy, w  którym Polska w  Pu-
charze Davisa zmierzy się 
z  drużyną Zimbabwe. Mecz 
odbędzie się 7 i  8 kwietnia 
w Hali 100-lecia w Sopocie.
Polscy tenisiści w  tym sezo-
nie rywalizują w  Grupie II 
Strefy Euroafrykańskiej. Na 
swoim koncie mają już zwy-
cięstwo w  pierwszej rundzie, 
w  której pokonali faworyzo-
waną reprezentację Słowe-
nii. Teraz przyjdzie kolej na 
Zimbabwe. Dodajmy w  tym 
miejscu, że nasza reprezenta-
cja zagra w Trójmieście po raz 
trzeci w ciągu ostatnich czte-
rech sezonów. Polscy tenisiści 
na pewno liczą na znakomity 
doping pomorskich kibiców, 
których będzie mogło zasiąść 
na trybunach sopockiej hali 
blisko 2 tysiące. Drużyna afry-
kańska pokonała w  pierwszej 
rundzie Turków. Najlepszymi 
zawodnikami w  zespole naj-
bliższego rywala biało-czer-
wonych byli singliści, noto-
wani w  piątej setce rankingu 
ATP Takanyi Garanganga 
i Benjam in Lock. Z kolei na-
szych barw bronić będą naj-
lepsi polscy tenisiści: Łukasz 
Kubot (aktualny mistrz Wim-
bledonu i  lider światowego 

rankingu deblowego), Kamil 
Majchrzak, Hubert Hurkacz, 
Michał Przysiężny i  Marcin 
Matkowski. 
Polska w  historii rozgrywek 
Davis Cup rywalizowała już 
z  Zimbabwe. W  1985 roku 
przegrali na kortach warszaw-
skiej Legi 2:3, ale dwa lata 
później byli lepsi w  stosun-
ku 3:2 w Harare. Jeśli Polska 
pokona zespół z  Afryki, to 
15-16 września zagra na wy-
jeździe z Rumunią lub Maro-
ko o miejsce w Grupie I Stre-
fy Euroafrykańskiej Pucharu 
Davisa 2019.
W  tygodniu poprzedzającym 
rozgrywki, w  Hali 100-le-
cia przeprowadzony zostanie 
również trening polskiej re-
prezentacji z  udziałem dzieci 
z sopockich szkół.
Mecze II rundy Pucharu Da-
visa Polska – Zimbabwe od-
będą się 7 i 8 kwietnia w Hali 
100-lecia przy ul. Goyki 7. 
W  sobotę, 7 kwietnia, roze-
grane zostaną 2 pojedynki sin-
glowe – początek o  godzinie 
14.00. Natomiast w niedzielę, 
8 kwietnia, od godziny 12.00 
zaplanowano mecz deblowy 
i maksymalnie dwa pojedynki 
singlowe.

(KL)

RYWALIZOWALI NA STOKU W TRZEPOWIE

Narciarze walczyli o puchar wójta
Nadchodzi czas rozstrzygnięć. Niebawem poznamy wszystkich zwycięzców 
w dyscyplinach narciarskich. Nasz kraj szczególnie mocną reprezentację ma 
w skokach narciarskich. Polskich nazwisk próżno jednak szukać w czołówce 
narciarzy rywalizujących o Kryształową Kulę. Mimo to do rywalizacji o Puchar 
Wójta Gminy Kolbudy w Slalomie Gigancie przystąpiło blisko 100 narciarzy.
Narciarskie zawody trady-
cyjnie już rozegrano na stoku 
w  Trzepowie. Jak informuje 
nas Roman Nowak z kolbudz-
kiego urzędu gminy, na starcie 
stanęło blisko 100 miłośników 
białego szaleństwa, którzy ry-
walizowali w kilku kategoriach 
wiekowych z podziałem na ko-
biety i mężczyzn.
 – Chociaż lista startowa była 
długa, to nie wszyscy zdołali 
ukończyć zawody – mówi Ro-
man Nowak.
Wśród dziewcząt do 12 lat 
bezkonkurencyjna okazała się 
Karolina Haliniarz, która mia-
ła lepszy czas od Anny Wajera 
i  Zuzanny Peek. Natalia Rut-
kowska okazała się najlepsza 
w  grupie dziewcząt w  grupie 
wiekowej 13 – 16 lat, a na dru-
gim miejscu sklasyfikowano 
Kornelię Sosnowską. Nato-
miast wśród zawodniczek po-
wyżej 17. roku życia zwycięży-
ła Karolina Bajera. Miejsca na 
podium zajęły również Alek-
sandra Hebel i Zofia Hebel.
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Z kolei wśród chłopców do 12 
lat zwyciężył Piotr Chamienia. 
Na drugim miejscu znalazł się 
Jan Laube. Ostatnie miejsce na 
podium zajął natomiast Witold 
Czenkusz. Zwycięzcą w  ka-
tegorii 13 – 16 lat został Jan 
Gromowski.
Najliczniej reprezentowa-
na była kategoria mężczyzn 

powyżej 17 lat. Tu najlepszym 
narciarzem okazał się Przemy-
sław Reiter, który wyprzedził 
Wojciecha Wysockiego i  To-
masza Jarząbek.
 – Najmłodszym zawodnikiem 
zawodów był niespełna 5-letni 
Tomek Rzyski, natomiast naj-
starszym narciarzem 69-let-
ni Władysław Stroik – dodaje 

Roman Nowak. – Najlepsi 
narciarze otrzymali oczywiście 
puchary i nagrody. O kulinarną 
stronę przedsięwzięcia zadbał 
Michał Turek z  Radia Plus, 
który serwował darmowe pie-
rogi oraz ciepłe napoje.

(GR)

FUTSAL

Powiatowe 
mistrzostwa
Za nami kolejne Mistrzo-
stwa Powiatu Gdańskie-
go w  Halowej Piłce Noż-
nej. Tym razem gospoda-
rzem zmagań była Arena 
Przywidz, a  do rywalizacji 
przystąpiło pięć zespołów. 
W  Przywidzu zabrakło 
reprezentacji gmin: Ce-
dry Wielkie, Suchy Dąb 
i Pruszcz Gdański.
Uczestników nie było wie-
lu, dlatego też zawody ro-
zegrano system „każdy 
z każdym”. W zmaganiach 
bezkonkurencyjna okaza-
ła się reprezentacja gminy 
Trąbki Wielkie, zdobywa-
jąc tym samym mistrzo-
stwo powiatu gdańskiego. 
Wicemistrzami halowych 
zmagań okazali się gospo-
darze rozgrywek, a na naj-
niższym stopniu podium 
sklasyfikowano drużynę 
broniącą barw gminy Kol-
budy. Tuż za podium znala-
zły się ekipy miasta Pruszcz 
Gdański i Pszczółek.
Na końcu warto jeszcze za-
uważyć, że powiatowe mi-
strzostwa w futsalu rozgry-
wano już po raz osiemnasty.

(GR)
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