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Turniej połączony z dobrą zabawą
Już po raz trzeci rozegrany zostanie w  Kowalach 
turniej piłkarski (U-13). Perfect Construction 
Kowale Summer Cup 2018 odbędzie  
się 23 i 24 czerwca.

W Radzie Gminy Kolbudy funkcjonują dwa kluby radnych, 
teoretycznie niezwiązane z żadną partią polityczną. Radni gminy 
Kolbudy startowali z lokalnych komitetów niepowiązanych oficjalnie 
z żadną z ogólnopolskich partii. Czy oznacza to, że wielka polityka 
z gminą Kolbudy nie ma nic wspólnego? Otóż niekoniecznie. 

Przystań otwarta w długą majówkę
Trwają przygotowania do sezonu letniego na przy-
stani w  Kolbudach. Ze sprzętu pływającego będzie 
można skorzystać już niebawem, bo przystań będzie 
otwarta w majowy weekend.

Czuwają nad porządkiem 
Dopiero od trzech tygodni działa na naszym 
terenie Gminny Zakład Usług Komunalnych 
Gminy Kolbudy, a  na efekty nie trzeba było 
długo czekać.

Ruszają zapisy na obóz żeglarski  
Spragnieni lata odliczają w  kalendarzu kolejne 
dni, które zbliżają do wakacji. Szeroki wachlarz 
zajęć dla dzieci i  młodzieży przygotowano na  
terenie gminy Kolbudy.
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Kto jest kim w lokalnej polityce 

STR. 5

TYLKO PLATFORMA I PIS

Wydaje mi się, że mieszkańcy naszej 
gminy powinni mieć jasny obraz tego, 
kto ich reprezentuje i na kogo oddają swój 
głos. Sympatie polityczne nie powinny 
być przecież czymś wstydliwym 
– Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.
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Nasze kalendarium
• 19 kwietnia (czwartek), Lady Pank 
Symfonicznie, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 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

• 24 kwietnia (wtorek), Joscho Stephan Quartet, 
godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1

• 28 kwietnia (sobota), Anita Lipnicka & The 
Hats, godz. 20.00, Atlantic w Gdyni, ul. 3 Maja 
28

• 29 kwietnia (niedziela), Postmodern Jukebox, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 2 maja (środa), Bolewski & Tubis-Lunatyk, 
godz. 21.00, Klub BOTO w Sopocie, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 54B

• 6 maja (niedziela), Żal, godz. 19.00, Teatr na 
Plaży w Sopocie, al. Franciszka Mamuszki 2

• 11 – 19 maja (piątek – sobota), Gdański 
Festiwal Muzyczny – Korzenie 

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

• 18 – 20 maja (czwartek – niedziela), Wiosna 
w ogrodzie, godz. 10.00, Renk w Gdańsku, ul. 
Wodnika 50

• 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

• 10 czerwca (niedziela), Hollywood Undead, 
godz. 18.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23

• 15 – 16 czerwca (piątek – sobota), Fląder 
Festival, plaża w Brzeźnie 

• 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 (piątek – 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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OD MAJA BĘDĄ DYSPONOWAĆ NOWYMI ŚMIECIARKAMI

Czuwają nad porządkiem na terenie całej gminy 
Dopiero od trzech tygodni działa na naszym terenie Gminny Zakład Usług Komunalnych Gminy Kolbudy, a na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Znikają nielegalne wysypiska śmieci, a być może uda się wprowadzić częstszy odbiór „selektów”.

Nowa spółka zajmująca się 
porządkiem na terenie naszej 
gminy działa już pełną parą.
– Do pełni szczęścia brakuje 
nam śmieciarek, które otrzy-
mamy do końca kwietnia. 
W tym czasie musimy korzy-
stać z  mniejszych samocho-
dów zastępczych. Od maja 
odbiór śmieci będzie znacznie 

  Na terenie gminy Kolbudy systematycznie znikają dzikie  
wysypiska. Jedno z nich znajdowało się właśnie w tym miejscu.
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sprawniejszy, bo nowe śmie-
ciarki są znacznie pojemniej-
sze i  zabiorą więcej odpadów 
– mówi nam Krzysztof Hyp-
ki, prezes Gminnego Zakładu 
Usług Komunalnych Gminy 
Kolbudy.
Gminna spółka zatrudnia kil-
kanaście osób, z czego 13 pra-
cuje w  terenie, tworząc trzy 

załogi trzyosobowe pracujące 
na śmieciarkach, a  pozosta-
łych czterech pracowników 
zajmuje się odbiorem śmieci 
selektywnych i dbaniem o po-
rządek w  miejscach publicz-
nych (przystankach autobuso-
wych). Administrację biuro-
wą tworzą zaś kolejne cztery 
osoby.

– Z  utworzeniem zespołu nie 
było większego problemu. 
Nie są to pracownicy bra-
ni z  łapanki, ale osoby, któ-
re miały już doświadczenie 
w  tego typu pracy. Myślę, 
że do pracy w  naszej spółce 
skłoniły ich też zapropono-
wane przez nas warunki – do-
daje Krzysztof Hypki, który 

zauważa, że taka kadra jest 
niezbędna, ponieważ pracy 
jest wiele. – Tylko w  przecią-
gu dziewięciu dni zebraliśmy 
od mieszkańców ponad 4 tony 
szkła. W  przyszłości chcemy 
się zająć jeszcze sprzątaniem 
głównych pieszych ciągów 
komunikacyjnych. 
Wprowadzenie nowego sys-
temu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gmi-
ny Kolbudy wiązało się z  li-
kwidacją wszystkich punktów 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Mimo to mieszkańcy w  dal-
szych ciągu wyrzucali tam 
śmieci, przez co tworzyły się 
nielegalne wysypiska. 
– Do połowy kwietnia wszyst-
kie takie miejsca na tere-
nie Kolbud i  Kowal zosta-
ły uprzątnięte. Tylko w  tych 
dwóch miejscowościach ze-
braliśmy ponad 17 ton odpa-
dów z dzikich wysypisk. Teraz 
zajmować się będziemy likwi-
dacją podobnych miejsc w po-
zostałych miejscowościach na-
szej gminy. Mam nadzieję, że 
do końca kwietnia uporamy się 

z  tym tematem – zapowiada 
prezes komunalnej spółki.
Co ciekawe, Gminny Zakład 
Usług Komunalnych Gminy 
Kolbudy zajmuje się odbiorem 
odpadów wielkogabarytowych 
na telefon. Podobnych usług 
nie ma prawdopodobnie ża-
den innych samorząd gminy 
powiatu gdańskiego. Wystar-
czy zadzwonić (tel. 58 301 81 
14), napisać maila (bok@gzuk.
kolbudy.pl) lub przyjść osobi-
ście do zakładu (Kolbudy, ul. 
Przemysłowa 4), żeby zgłosić 
odbiór takich odpadów. 
– W  tej chwili raz w  miesią-
cu odbieramy tzw. selekty. 
Mam wrażenie, że właśnie 
tych śmieci produkujemy naj-
więcej, dlatego myślimy nad 
tym, aby odbierać je raz na 
trzy tygodnie. Jest to jeszcze 
w sferze planów, a jeśli wejdzie 
w  życie, to na pewno każdy 
z  mieszkańców będzie o  tym 
poinformowany. Na razie 
uczymy się jeszcze na błędach, 
ale uważnie słuchamy gło-
su mieszkańców – zapewnia  
Krzysztof Hypki.

(lubek)

PRZYWIDZKI FOLWARK

Rockblu już w sierpniu
Już za cztery miesiące odbę-
dzie się kolejna odsłona Roc-
kblu Przywidz Festiwal. Tym 
razem gwiazdą sierpniowej 
imprezy będzie… pocho-
dząca z  Przywidza Wanda 
Kwietniewska. 
Przy okazji koncertu odbę-
dzie się Przywidzki Folwark, 
który cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony 
wystawców i odwiedzających. 
W  tej chwili prowadzone są 
zapisy wystawców, którzy 
chcieliby zaprezentować się 
podczas sierpniowej imprezy. 

Rockblu Przywidz Festiwal 
odbędzie się w  tym roku już 
po raz czwarty, a  imprezę 
zaplanowano na 18 sierpnia. 
Przypomnijmy, że w  latach 
poprzednich zagrały: Czer-
wony Gitary, Golden Live, 
Kombi, Oddział Zamknięty 
i  Harlem. Poza koncertem, 
gwiazdy przywidzkiej im-
prezy wieszają „swoją” płytę 
na Pomniku Korzenie Rocka, 
znajdującym się na Bulwarze 
Zespołu Czerwone Gitary.

(GR)
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TULIPANOWE ŚWIĘTO W MOKRYM DWORZE

Żuławski Tulipan po raz dziesiąty
Wójt gminy Pruszcz Gdański 
Magdalena Kołodziejczak, Go-
spodarstwo Rolne Zbroińscy, So-
łectwo Mokry Dwór oraz Ośro-
dek Kultury, Sportu i Biblioteka 
Publiczna w Cieplewie zapraszają 
na dziesiąte już coroczne tulipa-
nowe święto.
 – Głównym motywem tego-
rocznego Żuławskiego Tulipana 
będzie hasło „Nasza mała, wielka 
Ojczyzna”. Nie zabraknie także 
nawiązań do poprzednich edy-
cji święta. Najważniejsze jednak, 
aby wszyscy się dobrze bawili, bo 
przecież od 10 lat właśnie po to 
wspólnie je organizujemy! Już dziś 

serdecznie zapraszam do Mokre-
go Dworu – zapowiada Wiesław 
Zbroiński, producent tulipanów, 
sołtys Mokrego Dworu i współgo-
spodarz Żuławskiego Tulipana.
Impreza odbędzie się w  majowy 
weekend, ale jej dokładny termin 
jak zwykle uzależniony jest od pory 
zakwitnięcia tulipanów. Tym sa-
mym zapraszamy do śledzenia FB 
Gminy Pruszcz Gdański lub FB 
Żuławskiego Tulipana, gdzie poja-
wią się szczegółowe informacje.
Na sobotę zaplanowano większość 
atrakcji, takich jak koncerty, wystę-
py artystyczne czy pokaz sztucz-
nych ogni. Nie zabraknie stoisk 

LATO NAD JEZIOREM CHARZYKOWSKIM

Ruszają zapisy na obóz żeglarski  
Spragnieni lata odliczają w kalendarzu kolejne dni, które zbliżają do upragnionych wakacji. Szeroki wachlarz zajęć dla dzieci 
i młodzieży przygotowano na terenie gminy Kolbudy.

WIELOSPECJALISTYCZNA 
PRZYCHODNIA W KOWALACH 

ZATRUDNI 

PIELĘGNIARKĘ

tel. 572 724 258

handlowych i punktów gastrono-
micznych. Kwiatowe kompozycje 
będzie można oglądać z platfor-
my widokowej.
Przypomnijmy, że Żuławski Tu-
lipan jest zdobywcą prestiżowej 
nagrody specjalnej Welcome Fe-
stiwal – Międzynarodowego Fe-
stiwalu Marketingu Miejsc.
 – W tym roku będzie to już dzie-
siąte spotkanie z  „Żuławskim 
Tulipanem”. Z małego pomysłu, 
a właściwie eksperymentu, jakim 
była pierwsza edycja „Żuławskie-
go Tulipana”, zrodziła się wielka, 
coroczna impreza przyciągająca 
zarówno mieszkańców regionu, 
jak i  turystów z  różnych stron 
kraju. Dzisiaj jest już to wyda-
rzenie integrujące mieszkańców 
gminy, którzy chętnie angażu-
ją się w  układanie kwiatowych 
kompozycji, niezależnie od ka-
prysów aury. Bo te kolorowe „ob-
razy” powstawały już zarówno 
przy padającym deszczu i  śnie-
gu czy porywistym wietrze, jak 
i w promieniach palącego słońca. 
Ale zawsze na hasło „układamy 
tulipany” na polu w  Mokrym 
Dworze pojawiali się ochotnicy 
z różnych zakątków naszej gmi-
ny i  nie tylko. Już dziś wszyst-
kich serdecznie zapraszam na ten 
wyjątkowy, majowy weekend – 
mówi Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański.

(PR)

 – Już od 23 kwietnia rozpoczy-
namy zapisy na obóz żeglarski, 
który tradycyjnie odbędzie się 
w Bachorzu nad Jeziorem Cha-
rzykowskim, a  za jego organi-
zację – jak co roku – odpowiada 
kolbudzki urząd gminy. Z  ta-
kiej formy wypoczynku mogą 
skorzystać najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy w  wieku 
od 10 do 18 lat – zapowiada 
Henryk Skirowski z  Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach.
Obóz zorganizowany zostanie 
w  Ośrodku Wypoczynkowym 
Natura w  Bachorzu (gmina 
Chojnice) nad Jeziorem Cha-
rzykowskim, gdzie panuje cisza 
i  spokój. Jezioro jest akwenem 
z wodą pierwszej klasy czysto-
ści, a  jednocześnie umożliwia 
uprawianie sportów motoro-
wodnych i  żeglarskich. Piękny 
krajobraz oraz unikalny folklor 
okolic sprzyja turystyce po-
znawczej oraz wypoczynkowej.
 – Dzieci i  młodzież zakwa-
terowana będzie w  pawilonie 

hotelowym, a  smaczne wy-
żywienie – cztery pożywne 
posiłki dziennie – zapewnia 
stołówka położona na tere-
nie ośrodka, który gwarantu-
je również doskonałe warunki 
wypoczynku z  dostępem do 
boiska. Poza boiskiem, gdzie 
uprawiać można wiele gier 
rekreacyjnych, w  pobliżu pa-
wilony znajduje się świetlica 
oraz piękne szlaki rowerowe. 
Co jednak najważniejsze, po-
łożony jest on w największym 
akwenie żeglarskim woje-
wództwa pomorskiego – obja-
śnia Henryk Skwirowski.
Podczas dwóch turnusów obo-
zu (I  turnus: 25 czerwca – 4 
lipca, II turnus: 4 – 13 lipca) 
uczestnicy będą doskonalić 
swoje umiejętności żeglarskie 
na gminnym sprzęcie. Uczest-
nicy obozu będą mogli korzy-
stać z: Ancory, Optymisty, 
Omegi, Sasanka, kajaków oraz 
desek windsurfingowych, sku-
tera wodnego.
 – Oprócz zajęć żeglarskich 

dzieci i  młodzież będą miały 
możliwość poznania innych 
form spędzania wolnego cza-
su. A  wszystko to pod do-
skonałą opieką wyszkolonej 
kadry, a  więc nauczycieli wy-
chowania fizycznego z upraw-
nieniami do prowadzenia zajęć 
żeglarskich oraz ratowników 
WOPR – informuje Henryk 
Skwirowski.
Dla mieszkańców gminy Kol-
budy koszt jednego turnusu 
rekreacyjnego to 900 zł. Za-
pisy na obóz przyjmowane są 
przez Piotra Skwirowskiego 
(tel. 608 430 002) w  Szkole 
Podstawowej w Pręgowie, Ża-
netę Magulską-Aszyk (tel. 502 
168 206) w Zespole Kształce-
nia i Wychowania w Bielków-
ku oraz Marka Zaradkiewicza 
(tel. 600 273 975) i  Henryka 
Skwirowskiego (tel. 508 071 
415) z  Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjal-
nego w Kolbudach.

(GR)
  Młodzież bardzo chętnie bierze udział w obozach żeglarskich organizowanych

przez kolbudzki urząd
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PÓŁKOLONIE     
             ŻEGLARSKIE

MIEJSCE 
Przystań żeglarska w Kolbudach oraz  ZKPiG Kolbudy

KOSZT
250 zł za turnus

TERMIN
I turnus: 16.07.2018 r. – 20.07.2018 r.  godz. 9.00-17.00
II turnus: 23.07.2018 r. – 27.07.2018 r. godz. 9.00 -17.00 
III turnus: 30.07.2018 r. – 03.08.2018 r. godz. 9.00 -17.00

• Wiek uczestników 7- 14 lat
• Zapisy od 23.04.2018 r.

POSIŁKI
Obiad w stołówce w ZKPiG Kolbudy - Podwieczorek

• Uczestnik półkolonii powinien posiadać: strój sportowy, 
strój kąpielowy, czapkę, ręcznik, krem przeciwsłoneczny 
oraz w dni deszczowe kurtkę przeciwdeszczową.
• Zapisy oraz dodatkowe informacje: 
Karol Skwirowski – tel. 509 655 485
Henryk Skwirowski – tel. 508 071 415 

W sierpniu dojdzie w Kolbudach do spotkania 
młodzieży z  zaprzyjaźnionych miast z  Polski, 
Niemiec, Litwy, Ukrainy i Słowacji. Na tygo-
dniowym turnusie uczestnicy spotkania przede 
wszystkim będą szkolić umiejętności żeglar-
skie.  Poza tym zaplanowano szereg zajęć spor-
towych, zostanie także zorganizowane ognisko 
oraz dyskoteki. Dwa dni przeznaczone są rów-

nież na zwiedzanie Trójmiasta i okolic.
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ZA ROK ROZBUDOWA SZKOŁY W BIELKÓWKU

Uroczystego otwarcia basenu dokona już nowy wójt
W tym roku najważniejszym 
zadaniem inwestycyjnym 
na terenie gminy Kolbudy 
jest budowa szkoły w  Kowa-
lach. Nie oznacza to jednak, 
że na tym koniec inwestycji 
oświatowych. Niebawem ru-
sza budowa basenu w  Kol-
budach, a  projektowana jest 
właśnie rozbudowa szkoły 
w Bielkówku.
Szkoła Metropolitalna w Ko-
walach to na pewno ewene-
ment na skalę kraju, co za-
uważa także Leszek Grom-
bala, wójt gminy Kolbudy.
– Pierwszy raz zdarzyło się 
w  Polsce, że trzy samorządy 
budują jedną szkołę. Jej war-
tość nie jest mała, bo wynosi 
na dzień dobry 36 milionów 
złotych. Celowo powiedzia-
łem „na dzień dobry”, ponie-
waż już dokonujemy pewnych 

TYLKO PLATFORMA I PIS

Kto jest kim w lokalnej polityce 
W Radzie Gminy Kolbudy funkcjonują dwa kluby radnych, teoretycznie niezwiązane z żadną partią polityczną. Radni gminy 
Kolbudy startowali z lokalnych komitetów niepowiązanych oficjalnie z żadną z ogólnopolskich partii. Czy oznacza to, że wielka 
polityka z gminą Kolbudy nie ma nic wspólnego? Otóż niekoniecznie. 

W  polityce ogólnopolskiej, 
wojewódzkiej czy nawet po-
wiatowej, przynależność czy 
sympatyzowanie z  określony-
mi partiami politycznymi nie 
jest tajemnicą. Dla przykładu 
w  Radzie Powiatu Gdańskie-
go funkcjonują kluby Platfor-
my Obywatelskiej oraz Prawa 
i  Sprawiedliwości. Inaczej jest 
jednak w  kolbudzkiej radzie 
gminy. Posiadający większość 
klub radnych „Gmina Wspólna 
Sprawa” oraz opozycyjny „Rad-
ni dla Gminy Kolbudy” oficjal-
nie nie utożsamiają się z żadną 
z  ogólnopolskich partii poli-
tycznych.  Czy jednak jest to do 
końca prawda?
W  trakcie kampanii wyborczej 
kandydaci na radnych zrze-
szeni obecnie w  klubie „Gmi-
na Wspólna Sprawa” popierali 
Ryszarda Świlskiego (Platfor-
ma Obywatelska), dziś członka 
zarządu województwa pomor-
skiego. Natomiast kandydata na 
wójta gminy Kolbudy, Leszka 
Grombalę, popierał europoseł 
Platformy Obywatelskiej, Jaro-
sław Wałęsa. 
 – Nigdy nie odżegnywaliśmy 
się od sympatyzowania z  Plat-
formą Obywatelską – mówi 
Natalia Błońska, sekretarz Klu-
bu Radnych „Gmina Wspólna 
Sprawa”. – Nie należy się prze-
cież wypierać swoich sympatii 
politycznych. Jednak z  tego co 
wiem, żaden z  członków na-
szego klubu nie należy do żad-
nej partii politycznej. Bo dla 

nas – i  myślę, że mogę to po-
wiedzieć w  imieniu wszystkich 
moich koleżanek i  kolegów 
– najważniejsze nie są barwy 
partyjne, a  to, żeby jak najwię-
cej mieszkańców naszej gminy 
było zadowolonych z  naszych 
działań.
Zgoła odmiennie – jeżeli chodzi 
zarówno o stronę sceny politycz-
nej, jak też i o przyznawanie się 
do sympatyzowania z określony-
mi ugrupowaniami politycznymi 
– wygląda sprawa z  członkami 
opozycyjnego Klubu Radnych 
„Radni dla Gminy Kolbudy”.  
Do wyborów radni ci szli pod 
sztandarami oficjalnie bezpar-
tyjnego Komitetu Wyborczego 
Wyborców Jarosława Wittstoc-
ka. Już przed wyborami opo-
nenci tego komitetu twierdzili, 
że komitet ten jest w  rzeczywi-
stości popierany przez Prawo 
i  Sprawiedliwość. Informacje te 
były dementowane, jednak po 
wyborach parlamentarnych Ja-
rosław Wittstock z  poparciem 
Prawa i  Sprawiedliwości (co 
sam przyznał w  TVP 3) został 
dyrektorem pomorskiej Agencji 
Restrukturyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa, a obecnie piastu-
je stanowisko członka zarządu 
(wiceprezesa) jednej ze spół-
ek należącej do grupy Energa. 
Skoro więc kandydat na wójta 
gminy Kolbudy, Jarosław Witt-
stock, oficjalnie przyznaje się do 
związków z Prawem i Sprawie-
dliwością, czy tak samo postąpią 
radni wybrani do Rady Gminy 

Kolbudy z jego komitetu?
Chcieliśmy zapytać Emilię 
Jóźwik, przewodniczącą Klu-
bu Radnych „Radni dla Gmi-
ny Kolbudy”, czy ona oraz jej 
koledzy faktycznie sympaty-
zują z  PiS i  dlaczego, idąc do 
wyborów, nie podawali do pu-
blicznej wiadomości faktu, iż 
ich kandydat na wójta ma tak 
bliskie związki z  prawą stroną 
sceny politycznej. Niestety na-
sze działania spełzły na niczym. 
O komentarz poprosiliśmy rów-
nież Wójta Gminy Kolbudy, 
Leszka Grombalę.
 – Wydaje mi się, że mieszkańcy 
naszej gminy powinni mieć jasny 
obraz tego, kto ich reprezentuje 
i na kogo oddają swój głos. Sym-
patie polityczne nie powinny być 
przecież czymś wstydliwym. 
Nie rozumiałem więc i  do dzi-
siaj nie rozumiem, dlaczego mój 
kontrkandydat w  ostatnich wy-
borach wypierał się związków 
z PiS, skoro kilkanaście miesięcy 
później i  tak przysłowiowe szy-
dło wyszło z worka i z namasz-
czenia tej partii obejmuje kolejne 
wysokie posady. Czy podobne 
sympatie polityczne mają radni, 
którzy popierali Jarosława Wit-
tstocka? Tego nie wiem. Jednak 
trudno mi sobie wyobrazić, aby 
ludzi kandydujących z  jednego 
bloku nie łączyła jakaś wspólno-
ta poglądów czy idei. Trzeba jed-
nak podkreślić, że nie jest ważne, 
kto i jakie poglądy reprezentuje. 
W naszej małej, gminnej polity-
ce najważniejsze jest działanie na 

rzecz gminy i jej mieszkańców. 
Wiadomo, że na ternie naszej 
gminy swoich członków ma 
Platforma Obywatelska. 
Ireneusz Szweda z  Prawa 
i Sprawiedliwości przyznaje, że 
struktury partii działają rów-
nież w gminie Kolbudy.
 – Mamy tam niewielu człon-
ków, ale za to znacznie więcej 

sympatyków, którzy nieko-
niecznie chcą pokazywać swoją 
partyjną przynależność – mówi 
nam Ireneusz Szweda.
Z  kolei jak poinformował nas 
Lech Czarnecki z  Polskiego 
Stronnictwa Ludowego żad-
nych struktur na terenie gminy 
Kolbudy PSL nie posiada.
- Na terenie powiatu gdańskiego 

PSL ma bardzo niewielu człon-
ków, żadnych w gminie Kolbu-
dy – dodaje Lech Czarnecki. 
Z  kolei Nowoczesna i  SLD 
nie raczyły poinformować 
nas, czy na terenie gminy Kol-
budy ich partie mają swoich 
przedstawicieli. 

Grzegorz Rudnicki
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korekt architektonicznych. 
Przypomnę, że obiekt był pro-
jektowany jeszcze przed wpro-
wadzeniem reformy oświa-
towej. Zakładaliśmy, że przy 
sześcioklasowej „metropoli-
tance” będzie też przedszkole 
dla 120 maluchów. Musieliśmy 
zrezygnować z przedszkola, by 
pomieścić nie sześć, a  osiem 
klas podstawówki. Zmiany te 
pociągać będą za sobą rów-
nież odpowiednie koszty – tak 
samo, jak wyposażenie szko-
ły w  odpowiedni sprzęt mul-
timedialny – tłumaczy nam 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Mimo tych zmian wójt Grom-
bala jest przekonany, że inau-
guracja nowego roku szkolnego 
odbędzie się w  Szkole Metro-
politalnej w Kowalach.
– Można powiedzieć, że 

oświata pociąga za sobą ciąg 
zdarzeń finansowych, który 
trwa od kilku lat. Przypomnę, 
że wybudowaliśmy sale sporto-
we w Pręgowie i Lublewie. Te-
raz projektowana jest właśnie 
rozbudowa szkoły w  Bielków-
ku, gdzie także wybudowana 
zostanie nowa sala sportowa 
wraz z  zapleczem. Placówka 
zyska również nowe pomiesz-
czenia dydaktyczne – dodaje 
Leszek Grombala.
Rozbudowa szkoły w Bielków-
ku rozpocznie się za rok, już 
na jesieni rozpoczną się pierw-
sze pracy przy budowie basenu 
w Kolbudach. W tej chwili kol-
budzki urząd czeka na wydanie 
pozwolenia na budowę przez 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
czu Gdańskim.
– Ja rozpocznę budowę base-
nu przy kolbudzkiej szkole, 

a  wstęgę przecinał będzie już 
mój następca. Mam nadzie-
ję, że realizacja inwestycji nie 
będzie ciągnęła się zbyt długo 
i  mieszkańcy gminy Kolbudy 
niebawem będą mogli korzy-
stać z naszej pływalni – mówi 
wójt Grombala.
Poza inwestycjami oświatowy-
mi kolbudzki samorząd za cel 

nadrzędny stawia sobie popra-
wę infrastruktury drogowej. 
W tym roku niezwykle istotną 
inwestycją jest budowa drogi 
łączącej węzeł Kowale z  wę-
złem Szadółki. Mowa oczywi-
ście o ulicy Magnackiej.
– Ta inwestycja ucieszy nie tyl-
ko kierowców naszej gminy. 
Ułatwi to przejazd z  terenów 

gminy Kolbudy w  kierunku 
Gdańska, Sopotu i  Gdyni. 
Z  nowej drogi korzystać bę-
dziemy mogli już tego lata. 
Jest to tylko jedna z  wie-
lu inwestycji drogowych, 
którą będziemy realizować 
w  tym roku – dodaje Leszek 
Grombala.

(lubek)
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KLUB RADNYCH 
GMINA - WSPÓLNA SPRAWA

 
Andrzej Stachecki

Natalia Błońska
Bogumiła Trociewicz

Daniel Rabiega
Zdzisław Leszkowski

Piotr Wójtowicz
Andrzej Sosiński

Kazimierz Myszkowski
Wiesław Rusiecki

KLUB RADNYCH RADNI 
DLA GMINY KOLBUDY

Emilia Jóźwik
Grzegorz Stankiewicz

Andrzej Chruścicki
Adam Smolarczyk

Piotr Sochowski

NIEZRZESZONY
Krzysztof Suchocki
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KOSZYKÓWKA

Bryza w ćwierćfinale 
W połowie kwietnia w obiektach sportowych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach odbył się 
Finał Strefowy w Koszykówce Chłopców U-14.

Do zawodów przystąpi-
li młodzi adepci koszyków-
ki z: Gdyni, Pisza, Olsztyna 
i  Kolbud. Rywalizacja trwa-
ła dwa dni, podczas których 
nie brakowało bardzo za-
ciętej rywalizacji sportowej. 
Dodajmy w  tym miejscu, że 
awans z kolbudzkich f inałów 
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uzyskiwały dwa pierwsze ze-
społy. W gronie tym znaleźli 
się podopieczni Jacka Szym-
kiewicza. Drugie miejsce 
premiowane startem w krajo-
wym ćwierćf inale wywalczyli 
reprezentanci piskiej drużyny 
TSK Roś.  
W  drużynie kolbudzkiej 

Bryzy zagrali: Jakub Birunt, 
Michał Choromański, Stani-
sław Chwiećko, Igor Gazda, 
Mariusz Kaczor, Sebastian 
Kloska, Kacper Kokiec, Ke-
win Kopeć, Oskar Kukowski, 
Kacper Lipiński, Andrzej Li-
zakowski, Michał Milewski, 
Dawid Skowroński, Bogusz 

Szczechowski oraz Kamil 
Zastawny.
Młodym koszykarzom z Kol-
bud życzymy sukcesu w  im-
prezie ćwierćf inałowej, 
a o ich wynikach poinformu-
jemy oczywiście na naszych 
łamach.

(GR)

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja nauczy-

cieli do pracy w Szkole Podstawowej w Kowalach. Oferty należy 
składać w zamkniętych kopertach od czwartku 19 kwietnia 2018 
r. do piątku 4 maja 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy 

Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.

Rozmowy kwalifikacyjne, z wybranymi kandydatami, planowane są 
w maju 2018 roku. Osoby, które złożyły swoje aplikacje przed wska-
zanym terminem zobowiązane są do uzupełnienie dokumentacji, 

o której mowa w ogłoszeniu. 

Rekrutacja nauczycieli do pracy w Szkole Podstawowej 
w Kowalach o strukturze 1-8

Oferty osób przystępujących do rekrutacji powinny zawierać:

List motywacyjny ze wskazaniem charakteru pracy.
CV ze zdjęciem, zawierające w szczególności informację o:

przebiegu pracy zawodowej, stażu pracy pedagogicznej,
wymaganych kwalifikacjach, zgodnych z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U., 
24 sierpnia 2017 r., poz. 1575), miejscu zamieszkania (adres do 

korespondencji, nr telefonu, e-mail).
Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wyksz-

tałcenia i kwalifikacji.
Oświadczenie, że kandydat wraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Rekrutacja obejmuje:
1) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

2) wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych,
3) postępowanie sprawdzające:

merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,
rozmowa kwalifikacyjna.

4) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach od 19.04.2018 r. do 
04.05.2018 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Kolbudy, 

ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy. 

Rozmowy kwalifikacyjne, z wybranymi kandydatami, planowane 
są w maju 2018 roku. 

Osoby, które złożyły swoje aplikacje przed wskazanym terminem zobow-
iązane są do uzupełnienie dokumentacji, o której mowa w ogłoszeniu.

Przez pojęcie nauczyciel rozumie się także psychologa, pedagoga, 
logopedę, nauczyciela bibliotekarza, nauczyciela edukacji wczesno-

szkolnej, nauczyciela wspomagającego.
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NOWE ATRAKCJE NA PLAŻY W KOLBUDACH

Przystań otwarta w długą majówkę
Trwają przygotowania do nowego sezonu letniego na przystani w Kolbudach. Ze sprzętu pływającego będzie można 
skorzystać już niebawem, bo – jak zapowiada Bartłomiej Papis, kierownik Referatu Sportu i Turystyki – przystań będzie 
otwarta w długi majowy weekend.

W  ostatnim czasie przystań 
żeglarska i  sama plaża nad je-
ziorem w  Kolbudach zmieni-
ły się nie do poznania. Ma to 
oczywiście odzwierciedlenie 
w  liczbie osób odwiedzających 
Kolbud.
 – Ubiegłoroczny sezon był naj-
lepszy od lat. Śmiem jednak 

twierdzić, że w tym roku zawi-
ta do nas jeszcze więcej osób – 
mówi „Panoramie” Bartłomiej 
Papis. – Przybywają do nas nie 
tylko mieszkańcy gminy Kol-
budy, ale również mieszkańcy 
innych miejscowości powiatu 
gdańskiego oraz Trójmiasta.
Przypomnijmy, że gmina 

zainwestowała w  uporządko-
wanie i  zagospodarowanie te-
renu oraz w  sprzęt pływający. 
Jednak w Kolbudach skorzystać 
można nie tylko z kajaków, łó-
dek, czy rowerów wodnych.
 – Do dyspozycji odpoczy-
wających jest także wakebo-
arding, który również cieszył 
się dużym zainteresowaniem 
miłośników aktywnego odpo-
czynku. W  tym roku jazda na 
wakeboardingu będzie jeszcze 
bardziej atrakcyjniejsza, ponie-
waż niebawem zainstalowane 
zostaną przeszkody – zapowia-
da Bartłomiej Papis.
Ale to nie koniec nowości, 
które czekają nas na przystani 
w Kolbudach.
 – Popularność dmuchanych 
desek SUP (do pływania z wio-
słem) rośnie jak na drożdżach. 
Dlatego również na naszej 
przystani będzie można wy-
pożyczyć taką deskę – dodaje 
Bartłomiej Papis.
Cennik wypożyczenia sprzę-
tu pływającego na Gminnej 

Przystani Żeglarskiej w Kolbu-
dach: kajak, rower wodny, łódź 
wiosłowa i żaglowa Ancora – 5 
zł, żaglówka Optymist i deska 
windsurfingowa – 2 zł, łódź ża-
glowa Omega 10 zł.
Wyciąg do wakeboardingu dla 
mieszkańców gminy kosztu-
je 10 (15 minut) lub 40 zł (60 
minut) i odpowiednio dla osób 
spoza gminy 25 i 100 zł. 
 – Osoby korzystające z wake-
boardu zobowiązane są udo-
wodnić, że są mieszkańcami 
naszej gminy. Od momentu 
uruchomienia tej atrakcji nie-
mal wszyscy odpoczywający tu 
turyści informują, że mieszka-
ją właśnie na naszym terenie. 
Wszystko dla zniżki – tłuma-
czy kierownik Papis.
Przystań żeglarska otwarta bę-
dzie codziennie od 28 kwietnia 
do 6 maja. W  maju i  czerwcu 
otwarta będzie tylko w  week-
endy, a w wakacje będzie czyn-
na oczywiście każdego dnia.

(lubek)
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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

  Kolbudzka plaża już w ubiegłym roku przyciągała miłośników 
aktywnego odpoczynku nad wodą   Hitem ubiegłego sezonu był wakeboarding
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Trzeci Kaziuczek       Niemenczyński                                   
                         w Kolbudach
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                         w Kolbudach
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VIENNA LIFE LANG TEAM 

Kolarskie święto w Trąbkach 
W połowie czerwca rozpoczną się 
Mistrzostwa Świata w Piłce Noż-
nej w Rosji. Trąbki Wielkie rów-
nież będą miały swoją mistrzow-
ską imprezę. 16 czerwca odbędzie 
się tu czwarta odsłona Vienna Life 
Lang Team Maratony Rowerowe. 
Stosowną umowę w sprawie orga-
nizacji imprez podpisali Czesław 
Lang i Błażej Konkol, wójt gminy 
Trąbki Wielkie.
 – Od 15 lat organizuje imprezy 
dla kolarzy górskich. Ważne są 
tu oczywiście wyniki, ale i dobra 
zabawa. Ma to być prawdziwe 
święto kolarstwa, dlatego przy-
gotowaliśmy cztery wyścigi. Jed-
nym z nich jest wyścig rodzinny, 
który jest jednak swego rodzaju 
rowerową paradą rodzinną. Ko-
lejne wyścigi są już dla zawo-
dowców, bo do przejechania bę-
dzie w 30, 60 i 100 kilometrów. 
Tym ostatnim dystansem chcemy 
uczcić 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę – mówi 
Czesław Lang, dyrektor general-
ny Tour de Pologne, który dodaje, 
że na starcie stanąć może nawet 

1500 miłośników kolarstwa.  
Wyścigi mają oczywiście cha-
rakter otwarty i  może w  nich 
uczestniczyć każdy, kto posiada 
rower i kask. Impreza ma przede 
wszystkim promować zdrowy 
tryb życia.
 – Mam nadzieję, że jest to po-
czątek naszej współpracy z Cze-
sławem Langiem, która w przy-
szłości zaowocuje utworzeniem 
na terenie naszej gminy szkółki 
kolarskiej – dodaje Błażej Kon-
kol. – Wyścig będzie też okazją 
do tego, aby poznać gminę Trąb-
ki Wielkie.
Start i meta zlokalizowane będą 
na stadionie w  Trąbkach Wiel-
kich. Dodajmy jeszcze tylko, że 
27 maja trzecia odsłona kolarskiej 
imprezy odbędzie się w  Gdań-
sku. Poza tym wyścigi odbędą się 
w  Kwidzynie, Warszawie, Kra-
kowie i Katowicach.
Więcej o  kolarskich zawodach 
w Trąbkach Wielkich już w ma-
jowym wydaniu „Panoramy”.

(KL)

PODSUMOWANO PROJEKT „ERASMUS +”

Nauczyciele podnosili swoje kompetencje
W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach uroczyście 
podsumowano projekt „Erasmus+”. Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą 
„Rutynie mówimy „nie!” – podnoszenie kompetencji i atrakcyjności kształcenia 
sposobem zapobiegania wypaleniu zawodowemu” trwała dwa lata. 

W  projekcie uczestniczyło 
osiemnastu pracowników kol-
budzkiej szkoły, którzy odbyli 
szkolenia zagraniczne w  sied-
miu europejskich krajach: we 
Włoszech i  Wielkiej Brytanii, 
na Malcie, w  Portugalii, Gre-
cji, Czechach i w Słowenii.
– Nauczyciele podnieśli swo-
je kompetencje dotyczące wy-
korzystywania nowoczesnych 
technologii podczas zajęć, 
wzrostu kreatywności w  me-
todach nauczania i poszerzenia 
horyzontów oraz możliwości 
ciągłego rozwoju osobistego 
– relacjonuje Beata Woźniak 
z  Zespołu Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach.
Uczestnicy podkreślają, że za-
dania realizowane w  między-
narodowych grupach projek-
towych dały możliwość pod-
wyższenia umiejętności pracy 
w języku angielskim.
– Udział w  projekcie uświa-
domił wszystkim, że jeste-
śmy pełnoprawnymi człon-
kami Unii Europejskiej i  do-
brze czujemy się, rozwijając 

swoje horyzonty zawodowe  
i osobiste – słyszymy.
Koordynatorem projektu była 
Izabela Średzińska, którą 
w  przygotowaniach i  realiza-
cji przedsięwzięcia aktywnie 
wspierały Ewelina Michalak 
i Beata Woźniak. Uczestniczki 

podkreślają, że udział naszej 
kadry pedagogicznej w  pro-
jekcie „Erasmus +” był możli-
wy dzięki współpracy szkoły 
z gminą Kolbudy.
Uroczyste podsumowanie 
projektu stanowiło okazję do 
podzielenia się wrażeniami   Na konferencji w Trąbkach Wielkich obecny był sam Czesław Lang

z  zagranicznych wyjazdów. 
Były więc zdjęcia, zabawne 
historie i  liczne wspomnienia. 
Uczestnicy podkreślali, że zdo-
byte za granicą umiejętności 
już dziś znajdują zastosowanie 
w pracy z uczniami.

(RoN)

Za unijne pieniądze zrealizowałeś projekt, a może 
pomogłeś innym. Pochwal się mieszkańcom Pomorza. 
Weź udział w DOFE!
Śpiesz się! Termin zgłoszeń projektów w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich upływa już 30 kwietnia 2018 r. To największe 
wydarzenie promujące projekty europejskie w Polsce. VI edycja DOFE odbędzie się 11-13 maja 2018 r. w całej Polsce.

Czemu warto wziąć udział w DOFE?
– Warto uczestniczyć w Dniach Otwartych, aby pokazać mieszkańcom, jak miliony zło-
tych z Unii Europejskiej zmieniają pomorski krajobraz. Każdego roku pojawiają się nowe 
projekty. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo ich życie zmienia się wraz z kolejny-
mi inwestycjami – mówi Martyna Sawicka z Departamentu Programów Regionalnych 
UMWP. – Udział w akcji to również bezpłatna promocja. Informacje z organizowanych 
wydarzeń będą szeroko prezentowane w mediach krajowych, lokalnych oraz w mediach  
społecznościowych – dodaje.

Jak zgłosić udział?
Zgłoszenie jest bardzo proste i odbywa się drogą elektroniczną. Wystarczy wypełnić 
specjalny formularz znajdujący się na stronie dniotwaerte.eu. Należy zaplanować cie-
kawą ofertę. Może to być na przykład zwiedzanie z przewodnikiem niedostępnych na 
co dzień miejsc czy wspólne warsztaty dla chętnych. Atrakcje mogą być bezpłatne lub 
biletowane ze zniżką. Czas na nadsyłanie zgłoszeń jest do 30 kwietnia 2018 r.

Czym są DOFE?
Jest to ogólnokrajowa akcja koordynowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 
To również okazja do pokazania szerokiej publiczności projektów zrealizowanych przy 
wsparciu samorządu województwa pomorskiego za pomocą Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. – DOFE to nie jest zwy-
kła akcja promocyjna. Są to setki wydarzeń w całym kraju, w których udział biorą tysiące 
mieszkańców – mówi Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regional-
nych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dni Otwarte są również 
elementem kampanii Europe in my region, która pokazuje mieszkańcom całej Unii 
Europejskiej korzyści płynące z członkostwa. Wszelkie dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
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  Dzięki wymianie pieców znacznie zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do atmosfery

TERMIN MIJA 30 KWIETNIA

Można otrzymać kasę na wymianę pieca
Niemal każdy pomorski samorząd uruchamia programy, dzięki którym 
otrzymać można dofinansowanie na wymianę pieca z węglowego na bardziej 
przyjazny środowisku. Nie inaczej jest i na terenie gminy Kolbudy.

– Osoby, które zdecydują się 
pożegnać „kopciucha” jeszcze 
w tym roku, mają szansę na uzy-
skanie dofinansowania. Do koń-
ca kwietnia czekamy na wnioski 
od naszych mieszkańców. Kilka 
tygodni temu ogłoszono kon-
kurs, w ramach którego dofinan-
sowane zostaną zadania z zakre-
su redukcji emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery – infor-
muje nas Roman Nowak z Urzę-
du Gminy Kolbudy. 
Do konkursu mogą zgłaszać 
się osoby fizyczne, które za-
mierzają w  2018 roku wy-
konać modernizację źródeł 
energii cieplnej polegającą na 
likwidacji kotłów opalanych 
węglem lub koksem i  zastą-
pieniu ich kotłami: opalany-
mi gazem, olejem opałowym, 
biomasą (drewno kawałkowe, 
pelet, słoma) lub pompami 
ciepła albo podłączeniem do 
sieci ciepłowniczej. O  dofi-
nansowanie nie mogą się sta-
rać osoby, które wymianę pieca 
rozpoczęły wcześniej albo już 
zakończyły. 
– Osoby, które chcą skorzystać 
z  dofinansowania powinny 

złożyć kompletny wniosek 
w  sekretariacie lub Punk-
cie Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy w  Kolbudach do 30 
kwietnia. Wnioski będą roz-
patrywane według kolejności 
zgłoszeń. Natomiast te, któ-
re wpłyną po wyznaczonym 

terminie, w  ogóle nie będą 
rozpatrywane – dodaje Roman 
Nowak.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
projekt jest realizowany w  ra-
mach konkursu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku „Czyste powietrze 
Pomorza – edycja 2018”. Na-
tomiast wszelkie informacje 
na ten temat otrzymać można, 
dzwoniąc pod numer telefonu 
58 691 05 39 lub 33.

(GR)
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NAGRODZONO UCZNIÓW I SPORTOWCÓW

Stypendia starosty już wręczone

Uczniowie mieszkający na 
terenie powiatu gdańskie-
go mają kilka powodów, aby 
osiągać jak najlepsze wyniki 
w nauce. Jednym z nich są sty-
pendia starosty gdańskiego.
Stypendia przyznawane są 
od kilku lat, a  otrzymują 
je uczniowie, którzy mogą 
pochwalić się bardzo do-
brymi wyniki w  nauce lub 
znaczącymi osiągnięciami 
sportowymi. W  tym seme-
strze wyróżnionych zosta-
ło 27 uczniów, w  tym 5 za 
osiągnięcia sportowe. War-
to w  tym miejscu dodać, że 
wśród stypendystów nauko-
wych najlepszą średnią (5,4) 

uzyskał Jakub Robaczewski, 
uczeń klasy II Gdańskiego Li-
ceum Autonomicznego.
– Aby otrzymać stypendium 
należało mieć średnią ocen 
co najmniej na poziomie 5,0. 
Z każdym rokiem ilość wyróż-
nionych osób jest coraz więk-
sza, co może świadczyć o tym, 
że stypendia – mimo że nie są 
wysokie – są pewnego rodzaju 
mobilizacją – mówi nam Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Stypendia naukowe otrzy-
mali: Jakub Robaczewski, 
Aleksandra Czerwińska, Jan 
Grubba, Piotr Durawa, Patry-
cja Idźkowska, Klaudia Sol-
ska, Agata Lange, Krzysztof 

Łepkowski, Olga Rybak, 
Małgorzata Pieczykolan, 
Aleksandra Bilicka, Roman 
Kraiński, Krzysztof Szafrań-
ski, Michalina Radecka, Mi-
łosz Kasak, Paweł Sawicki, 
Aleksandra Mikołajczyk, Pa-
weł Rutkowski, Joanna Szra-
mowska, Nikola Le, Mał-
gorzata Marzec i  Wojciech 
Filipczuk.
Z  kolei na liście osób, które 
otrzymały stypendia spor-
towe znaleźli się: Aleksan-
dra Koczewska, Przemysław 
Czerwiński, Bogumiła Szy-
mendra, Paweł 
Śliwiński i Martyna Krygier.

(GR)

POMORZE

Uwaga na oszustów 
Oszuści szukają każdej nada-
rzającej się okazji, żeby w ła-
twy sposób zarobić pieniądze, 
żerując na ludzkiej naiwno-
ści. Niedawno otrzymaliśmy 
informację z  Urzędu Mar-
szałkowskiego w  Gdańsku, 
że oszuści próbują wyłudzić 
pieniądze m.in. na dopłaty do 
kursów językowych, rzekomo 
współfinansowanych ze źró-
deł europejskich. 
Jak informuje Aleksander Ol-
szak z  Urzędu Marszałkow-
skiego w  Gdańsku, w  ostat-
nim czasie w  mediach spo-
łecznościowych i  na różnych 
stronach internetowych po-
jawiły się oferty kursów ję-
zykowych dofinansowanych 
ze środków unijnych. Za nie-
wielką kwotę oferowana jest 
nauka języków obcych. 
Martyna Sawicka z Departa-
mentu Programów Regional-
nych Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego ostrzega, że to próba 
wyłudzenia. 
– Kursy językowe, ale i  nie 
tylko, nawet z  dofinansowa-
niem są dużo droższe. Trzeba 
też pamiętać, że kursy finan-
sowane ze środków unijnych 
nie są dla wszystkich. By 
wziąć w  nich udział trzeba 
spełnić różne warunki, np. są 
projekty skierowane tylko dla 
bezrobotnych lub osób za-
grożonych utratą pracy albo 
dla osób, które są zatrudnio-
ne i  chcą zdobyć dodatkowe 
umiejętności czy kwalifikacje 
– mówi Martyna Sawicka.
Przed skorzystaniem z  ofer-
ty trzeba potwierdzić jej au-
tentyczność. Lista projek-
tów, które uzyskały wsparcie 
w programie regionalnym jest 
dostępna na stronie www.rpo.
pomorskie.eu. Jeżeli pojawia 
się wątpliwość, co do tego 
czy dane szkolenie lub kurs 
współfinansowane jest ze 
środków europejskich, warto 
skontaktować się z  punkta-
mi informacyjnymi fundu-
szy europejskich. Pracownicy 
punktów udzielą informacji 
czy projekt uzyskał wsparcie, 
czy też jest w pełni komercyj-
nym przedsięwzięciem.
– Jest jeszcze sprawa opłat 
za składanie wniosków o do-
finansowanie. Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Pomorskiego i  inne instytu-
cje organizujące konkursy ze 
środków unijnych nigdy nie 
pobierają opłaty za złożenie 
wniosku o  dofinansowanie. 
Wszystkie informacje do-
tyczące funduszy europej-
skich udzielane przez urząd 
i  punkty informacyjne są 
bezpłatne. Wszelka pomoc 
w  wyjaśnianiu wątpliwości 
z zakresu dokumentacji kon-
kursowej udzielana przez 
urząd również jest bezpłatna 
– informuje Aleksander Ol-
szak, który dodaje, że wpro-
wadzające odbiorców w  błąd 

strony internetowe, które 
oferują „dotowane kursy”, 
zbierają też dane o klientach. 
– Zgłaszając się do takiej fir-
my, trzeba podać swoje dane 
osobowe. Nie wiadomo jed-
nak, kto jest administratorem 
tych informacji. Uwagę na to 
zwraca portal niebezpiecznik.
pl. W większości przypadków 
administratorem jest „wła-
ściciel strony”, który jednak 
nigdzie nie jest konkretnie 
wskazany. Przekazując dane 
osobowe, wyrażamy zgodę na 
ich udostępnianie i  przeka-
zywanie innym podmiotom 
gospodarczym.

Główny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich  

w Gdańsku, 
ul. Augustyńskiego 2.
Godziny pracy punktu: 

poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Telefony do konsultantów: 58 
326 81 47, 58 326 81 48, 58 

326 81 52.
Lokalny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich 
w Gdańsku (Olivia Business 
Centre – budynek Olivia Six, 

al. Grunwaldzka 472D
Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 8.00 – 18.00 
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
Telefony do konsultantów: 
58 323 31 06 i 58 323 32 28

DNI PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

Gwiazd nie zabraknie
Tegoroczne Dni Pruszcza 
Gdańskiego przypadają na 16 
i  17 czerwca. Wiadomo już, 
że zagra Mrozu, LemON 
i gwiazda disco polo – Cliver.
 – W sobotni wieczór, w roku 
tożsamości Pruszcza Gdań-
skiego, muzyczną przygodę 
rozpoczniemy przeglądem 
talentów pruszczańskich se-
niorów, którzy zaprezentują 
swoje umiejętności taneczno-
-wokalne – informuje Janusz 
Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego. – W  mu-
zycznym wieczornym bloku 
głównym jako pierwszy na 
pruszczańskiej scenie zagości 
niesamowity i jedyny w swo-
im rodzaju projekt, przygoto-
wany specjalnie na tegorocz-
ne obchody święta miasta, 
który tworzą Jacek Zieliński 
– lider zespołu Skaldowie 

oraz Młodzieżowy Chór 
Pruszcza Gdańskiego i  sym-
fonicy gdańscy.
Tego wieczoru będzie moż-
na wysłuchać największych 
przebojów jednego z  najpo-
pularniejszych zespołów lat 
60. i 70.
 – Zwieńczeniem sobotniego 
wieczoru będą występy Mro-
zu i LemON. Niedziela nato-
miast upłynie nam w  bardzo 
rodzinnej atmosferze. Także 
w  niedzielę nie zapominamy 
o  roku tożsamości Pruszcza 
Gdańskiego. Po wielu latach 
na pruszczańskiej scenie za-
gości wyśmienity pruszczań-
ski zespół Cocktail, a finałem 
tego wieczoru będzie spotka-
nie z grupą Cliver – kontynu-
uje Janusz Wróbel.

(GR)

 W czerwcu zespół Cliver zagra podczas Dni Pruszcza Gdańskiego

 Pamiątkowe zdjęcie stypendystów starosty gdańskiego
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS W KOLBUDACH

Gospodarze nie pozostawili 
innym złudzeń
Młodzi znawcy dziejów Polski oraz historii oręża polskiego spotkali się w Kolbudach, aby wykazać się swoją wiedzą 
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym. W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego stawili się uczniowie 
reprezentujący szkoły z całego województwa pomorskiego. Bezkonkurencyjni okazali się nasi uczniowie.

Ogólnopolski Konkurs Histo-
ryczny „Losy żołnierza i  dzieje 
oręża polskiego w  latach 1887-
1922. O Niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej” jest organizo-
wany już po raz 23. Staje się po-
woli tradycją, że etap wojewódz-
ki tego wydarzenia odbywa się 
w gminie Kolbudy. 
Tegoroczna edycja zmagań mło-
dych historyków ma charakter 
szczególny. Przypada bowiem 
w  setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
co w  swoim wystąpieniu pod-
kreślił m.in. wicewojewoda po-
morski Mariusz Łuczyk, który 
odwiedził Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego 
w Kolbudach.
– W  tym roku obchodzimy 

stulecie istnienia Państwa Pol-
skiego, więc ten konkurs idealnie 
wpisuje się w tę wspaniałą roczni-
cę – mówił do młodzieży wice-
wojewoda. – Wy, swoim zaan-
gażowaniem i poświęceniem do-
łączacie do tych, dla których pa-
triotyzm i  umiłowanie ojczyzny 
było, jest i będzie bardzo ważne. 
Gratuluję wam udziału w  tym 
konkursie i  już osiągniętych wy-
ników. Życzę wam, aby jak naj-
więcej z was mogło uczestniczyć 
w kolejnym jego etapie.
Ciepłych słów młodzieży nie 
szczędził wójt Leszek Grom-
bala, który zwrócił uwagę na 
ogromną wiedzę uczestników 
i wysoki poziom konkursu. 
– Pozostaje mi życzyć wam, 
droga młodzieży, dobrego 

pióra. Piszcie dziś tak, aby osią-
gnąć sukces – mówił Leszek 
Grombala.
Wójt słowa uznania skierował 
również do organizatorów, pod-
kreślając ich wkład w to cieszą-
ce się niesłabnącym zaintere-
sowaniem i  niezwykle cenne 
przedsięwzięcie.
„Losy żołnierza i  dzieje oręża 
polskiego” to olimpiada tema-
tyczna, adresowana do zafa-
scynowanych historią uczniów 
z  całej Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży 
zainteresowanej szeroko rozu-
mianą historią wojskowości. Co 
roku w  zawodach bierze udział 
niemal 3000 uczniów. Olim-
piada jest rozgrywana w  trzech 
etapach, od listopada do czerw-
ca, a jej zwieńczeniem są zawody 
finałowe w  Warszawie, którym 
towarzyszą atrakcje dla uczestni-
ków i  ich opiekunów. Zwycięz-
cy rywalizacji otrzymują cenne 
nagrody oraz dodatkowe punk-
ty w  rekrutacji na wybranych 
uniwersytetach.
Początki konkursu sięga-
ją roku szkolnego 1994/1995. 
W  pierwszych latach obej-
mował młodzież szkół pod-
stawowych, średnich (liceów 
i techników) oraz zawodowych, 
a  od czasu reformy systemu 

oświaty również młodzież 
szkół gimnazjalnych. 
Olimpiada organizowana była 
początkowo przez Wojskowe 
Biuro Badań Historycznych 
oraz Wydział Nauk Histo-
rycznych i  Społecznych Uni-
wersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W  kwietniu 
2015 roku została podpisana 
trójstronna umowa o współpra-
cy przy organizacji olimpiady 
pomiędzy Uniwersytetem Kar-
dynała Stefana Wyszyńskie-
go, Centralna Biblioteką Woj-
skową oraz Muzeum Józefa  
Piłsudskiego w Sulejówku. 

ENERGIA WYZWOLI SŁOWO

Oliwskie święto książki
– W  trzecią kwietniową so-
botę, w  Oliwie, książki bę-
dzie można: czytać, kupić, 
napisać, posłuchać, oddać, 
zabrać, a  nawet zrobić! To 
będzie gorący dzień, pełen 
dobrej energii, jaką wyzwala 
słowo – pisane, czytane, słu-
chane – zachęca Natalia Fili-
pionek z Fundacji Wspólnota 
Gdańska, która jest organiza-
torem imprezy.
Impreza, która organizowana 
jest 21 kwietnia, odbywa się 
ramach Międzynarodowego 
Dnia Książki i  Praw Autor-
skich. Tego dnia nie zabrak-
nie wielu ciekawych wyda-
rzeń, które odbywać się będą 

m.in. w  Oliwskim Ratuszu 
Kultury przy ul. Opata Jac-
ka Rybińskiego 25 i w Parku 
Oliwskim. Z kolei przy głów-
nym ciągu komunikacyjnym 
Oliwy między godziną 12.00 
a 18.00 odbędzie się Kiermasz 
Wydawnictw Tutejszych, czy 
wolna wymiana książek.
W  programie przewidziano 
również wiele warsztatów, 
w których uczestniczyć mogą 
zarówno dzieci i  młodzież, 
jak i  dorośli. Odbędzie się 
również Błyskawiczny Kon-
kurs Literacki.

(KL)
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  Piotr Szczepański i Gabriela Szubstarska

NIEDZIELA WOLNA OD HANDLU

W kogo uderza zakaz handlu?
Intencją ustawodawcy było za-
pewnienie wolnych niedziel 
głównie pracownikom dyskon-
tów i  sklepów wielkopowierzch-
niowych, bez naruszania prawa 
do prowadzenia działalności ro-
dzimym drobnym przedsiębior-
com. Duże sieci przystosowują 
się do ograniczeń handlu. Tracą 
ci, których ustawa miała chro-
nić. Kwiecień będzie szczegól-
nie trudny, bo aż cztery niedziele 
miesiąca są bez handlu.
W  centrach handlowo-usługo-
wych, obok sklepów, działają 
także lokale świadczące usługi 
gastronomiczne, rekreacyjne, kul-
turalne, oświatowe, turystyczne 
i  wypoczynkowe, takie jak re-
stauracje, bary, kina, muzea, bo-
iska, place zabaw, siłownie, tory 
kartingowe, a nawet przychodnie 
lekarskie. W  uzasadnieniu pro-
jektu ustawodawca zaznaczył: 
„Zamknięcie sklepów wielko-
powierzchniowych i  dyskontów 
nie oznacza zamknięcia galerii 

handlowych. Na dotychczasowych 
zasadach będą w nich działać sklepy 
prowadzone przez właścicieli, kina, 
restauracje, itp.”. Większość lokali 
usługowo-handlowych w  centrach 
może być otwarta również w  nie-
dziele objęte zakazem, dzięki 32  
wyjątkom w ustawie.
Czy jednak prywatnym właścicielom 
punktów usługowo-handlowych bę-
dzie się opłacać prowadzenie działal-
ności w niedziele bez handlu? 
Zbiór wielu punktów handlowo-
-usługowych w  jednym miejscu, 
jakim jest centrum handlowe, za-
pewnia ruch, który z kolei generu-
je sprzedaż. Sobota i niedziela to 
najlepsze pod względem obrotów 
dni w  tygodniu. Niestety pry-
watni przedsiębiorcy, prowadzący 
punkty handlowo-usługowe, któ-
rzy mają możliwość pracy w nie-
dziele bez handlu, już odnotowują 
znaczący spadek sprzedaży – nie 
do odrobienia w  inne dni tygo-
dnia. Duże sieci handlowe do-
stosowały się do nowego prawa, 

intensyfikując sprzedaż online 
oraz przekierowując ruch na inne 
dni. Natomiast sektory takie jak 
gastronomia czy punkty kiero-
wane przez ich właścicieli, np. na 
tzw. wyspach, wyraźnie tracą na 
zamknięciu sąsiadujących z  nimi 
punktów handlowych. 
– Centrum handlowo-usługowe 
to system naczyń połączonych. 
Przychodzimy kupić buty, a przy 
okazji zatrzymujemy się na lunch 
albo wstępujemy na kawę. Najczę-
ściej robimy tak w weekendy, kie-
dy mamy trochę więcej czasu. Jeśli 
więc zamkniemy sklep z butami, 
jego klienci nie kupią też kawy. 
W  ten sposób ustawa najsilniej 
uderza w  przedsiębiorców, któ-
rzy mieli nie odczuć jej skutków 
– mówi Radosław Knap, dyrektor 
generalny Polskiej Rady Centrów 
Handlowych. 
Obecnie przedstawiciele branży 
obserwują skutki wprowadze-
nia zakazu i  testują różne roz-
wiązania. Ważnym czynnikiem 

wpływającym na rentowność 
firm jest również konieczność 
pokrycia kosztów funkcjonowa-
nia centrów tylko przez część 
lokali, które nie są objęte zaka-
zem, co może być dla nich cię-
żarem trudnym do udźwignię-
cia. Dopiero po kilku miesią-
cach od wprowadzenia nowego 
prawa dowiemy się, jakie będą 
jego następstwa oraz jak zmienią 
się zachowania konsumentów 
i najemców. 
Odwołując się do przykładów 
zagranicznych, warto przywołać 
konsekwencje podobnego pra-
wa np. na Węgrzech, gdzie po 
wprowadzeniu zakazu handlu 
w niedziele zbankrutowało aż 5 
tys. rodzinnych sklepów mało-
powierzchniowych! Węgry zde-
cydowały się na liberalizację pra-
wa. Pora, by również w  Polsce 
tak się stało – nowelizacja ustawy 
wydaje się koniecznością.

Karolina Gontarek

  Konkurs odbył się w Zespole Kształcenia i Podstawowego 
w Kolbudach

 Pamiątkowe zdjęcie kolbudzkiej reprezentacji w towarzystwie organizatorów konkursu i gości 

LAUREACI 
Konstancja Aszyk, Michał Ostaszewski, Jakub Woźniak – 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
FINALISCI

Maciej Cesarz, Cyprian Obrycki – Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
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SPECJALNE PLATFORMY BUDUJĄ NA SŁUPACH

400 kolejnych nowych „domów” 
dla bocianów
Ponad 400 kolejnych, nowych i wyremontowanych platform zabezpiecza bocianie gniazda na terenie północnej oraz 
centralnej Polski po pracach podjętych w 2017 roku. Liczba ptasich podestów, znajdujących się na należących do Energi 
słupach, wynosi już około 11 tysięcy. 

Od przeszło 20 lat pracownicy 
Energi Operator nie tylko mon-
tują nowe konstrukcje tego typu, 
lecz także zajmują się konser-
wacją tych już istniejących. Sza-
cuje się, że może zamieszkiwać 
na nich jedna czwarta populacji 
polskich bocianów. Ich miłośnicy 
oraz ornitolodzy wypatrzyli już 
pierwsze ptaki, które powróciły 
tej wiosny z Afryki.
W  Polsce żyje około 40 tysięcy 
bocianich par. Najchętniej osie-
dlają się w pobliżu podmokłych 
łąk i  pastwisk, które zapewniają 
im pożywienie. Liczba nowych 
gniazd założonych przez ptaki 
na słupach energetycznych rośnie 
z roku na rok. Energetycy stara-
ją się zabezpieczyć jak najwięcej 
z nich. Grupa Energa swoje dzia-
łania konsultuje ze specjalistami 
z  Fundacji Przyrodniczej „Pro 
Natura”, z którymi współpracuje 
przy ogólnopolskim programie 
ochrony bocianów – Bociany.pl.
– W  ostatnich dziesięcioleciach 
bociany zmieniły swoje pre-
ferencje związane z  wyborem 
miejsca pod budowę gniazda. 
Zmiana pokryć dachowych, wy-
cinanie starych drzew oraz inne 
podejmowane przez człowie-
ka działania sprawiły, że coraz 
częściej wybierają one na swoje 
„domostwa” słupy energetyczne. 

Zlokalizowanie gniazda na li-
nii energetycznej niesie za sobą 
niebezpieczeństwo porażenia 
prądem zarówno dla dorosłych, 
jak i  młodych ptaków. Zainsta-
lowanie podestu wynosi gniazdo 
ku górze, zabezpieczając tym 
samym jego mieszkańców przed 
kontaktem z  linią energetyczną 
– mówi Magdalena Berezowska-
Niedźwiedź z Fundacji Przyrod-
niczej „Pro Natura”.
„Przeprowadzka” na nową plat-
formę jest, zdaniem przyrodni-
ków, uzasadniona tylko wtedy, 
gdy bocianie gniazdo miało już 
lokatorów, którzy posiadali po-
tomstwo. Zdarza się bowiem, że 
niedojrzałe bociany, ćwicząc bu-
dowę siedliska, tworzą niedosko-
nałe konstrukcje, których potem 
nie użytkują. Nie ma sensu ich 
odbudowa i  zwabianie ptaków 
na energetyczne linie. Montażu 
i przeniesienia ptasich domostw 
dokonuje się więc na już za-
mieszkałych „na dobre” słupach, 
w  okresie od października do 
marca, kiedy bociany przebywa-
ją „za granicą”. Sygnały o  tym, 
gdzie należy wykonać platformy, 
przekazują przeważnie sołtysi, 
mieszkańcy i  urzędnicy gmin-
ni z  danych miejscowości oraz 
służby energetyczne prowadzące 
oględziny linii napowietrznych. 

W  tym roku aura nie sprzyja-
ła prowadzeniu tego typu prac. 
Dlatego, żeby zdążyć przed 
przylotem bocianów, na przeło-
mie lutego i marca dokonywano 
jeszcze ostatnich instalacji. Wraz 
z nadejściem wiosny i powrotem 
ptaków z  Afryki oraz innych 
miejsc zimowania, zaczyna się 
okres lęgowy. Wszelkie działania 
w  sąsiedztwie gniazd są wtedy 
zabronione. 
– Każdy z  nas może zgłosić 
przypadek nowo zbudowanego 
na drutach gniazda czy słupa 
z  nieizolowanymi elementami, 
stwarzającego zagrożenie dla 

okolicznych bocianów. Zgłosze-
nia dokonać można za pomocą 
bezpłatnej infolinii BOCIAN 
pod nr 0 801 26 24 26 lub bezpo-
średnio w siedzibie rejonu ener-
getycznego, pod który podlega 
dany teren. Przed jego dokona-
niem warto wykonać dokumen-
tację fotograficzną – mówi Mag-
dalena Berezowska-Niedźwiedź.
W  większości wypadków pra-
cownikom Energi udaje się 
przenieść lub zrekonstruować 
bocianie legowisko w  całości. 
Jeżeli jednak nie jest to możliwe, 
zostawia się warstwę starego bu-
dulca, by boćki poczuły znajomy 

zapach. Z odbudową domostwa 
ptaki radzą sobie bardzo spraw-
nie. Znaleziony przez bociany 
surowiec na gniazdo nie zawsze 
jest dla nich bezpieczny. Szcze-
gólnie groźny, zwłaszcza dla pi-

skląt, jest sznurek, w który zwie-
rzęta mogą się zaplątać. Dlatego 
energetycy usuwają go lub tną na 
krótsze, bezpieczne kawałki.

Adam Kasprzyk 

REKLAMA

GDZIE ZNALEŹĆ 

Darmowa pomoc 
psychologiczna
Dla wielu rodziców problemy 
emocjonalne oraz rozwojowe ich 
dzieci to wciąż temat tabu. Nie-
stety sięganie po pomoc psycho-
logiczną obarczone jest lękiem, 
wstydem i stygmatyzacją ze stro-
ny najbliższej rodziny, otoczenia, 
przedszkola czy szkoły. A prze-
cież to właśnie wychowawca czy 
pedagog szkolny są osobami, 
które jako pierwsze powinny 
zwrócić uwagę na niepokojące 
zachowania oraz okazać wspar-
cie, dyskrecję i wskazać miejsca, 
gdzie możemy otrzymać pomoc. 
Według Światowej Organizacji 
Zdrowia, co czwarta osoba na 
świecie zmaga się z  problema-
mi psychicznymi. Profilaktyka 
jest tutaj ważna, tak samo jak 
w przypadku chorób fizycznych. 
Zatem im wcześniej zdiagno-
zuje się problem i  rozpocznie 
terapię, tym większe szanse na 
to, że leczenie odniesie skutek. 
Gdańska Fundacja Wspiera-
nia Rodzin ,,Przystań” stanęła 
naprzeciw kilkumiesięcznym 
kolejkom do specjalistów i uru-
chomiła bezpłatną sieć pomocy 
psychologicznej. To bezpłat-
ne konsultacje psychologiczne 
i  psychoterapeutyczne w  pry-
watnych gabinetach, w  różnych 
lokalizacjach w  Gdańsku. Sieć 
Pomocy Psychologicznej to po-

nad 200 bezpłatnych konsultacji 
w  20 renomowanych prywat-
nych gabinetach.
By skorzystać z  pomocy, wy-
starczy zadzwonić lub napisać 
i umówić się na konsultację. Ze 
wsparcia bezpłatnie może sko-
rzystać praktycznie każdy miesz-
kaniec Gdańska – dzieci, dorośli, 
młodzież, rodziny i pary. Osoby, 
które przeżywają w życiu kryzy-
sy związane z dorastaniem dzie-
ci, stratą kogoś bliskiego, choro-
bą, rozwodem czy utratą pracy, 
bądź osoby, które chcą dokonać 
zmiany w swoim życiu. 
Fundacja Wspierania Rodzin 
„Przystań” mieści się przy ulicy 
Mickiewicza 9/11 w  Gdańsku. 
Aby umówić się na konsultację, 
trzeba zadzwonić do Katarzyny 
Wieczorek tel. 505 034 567 lub 
napisać mail na adres: kkwie-
czorek@gmail.com. Rejestracja 
odbywa się od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 – 20.00. 
Warto skorzystać z  konsultacji, 
które służą diagnozie dziecka 
czy sytuacji, w jakiej znajdują się 
dorośli, a  następnie pozwala to 
pokierować do dalszej specjali-
stycznej diagnozy, dzięki której 
można rozpocząć proces tera-
peutyczny. 

(pau)
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  Zofia Maria Smalewska z Bąkowa Gdańskiego podczas I Międzynarodowych Targów Książki 
w Gdańsku promowała swoją książkę „Saga rodziny Grzeszczaków”
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SAGA RODU GRZESZCZAKÓW

Nowa książka Zofii Marii Smalewskiej
Podczas tegorocznych, bardzo udanych I Międzynarodowych Targów Książki w Gdańsku, które 
zorganizowano na terenie Filharmonii Bałtyckiej, gdańskie wydawnictwo Marpress zaprezentowało, 
jako nowość, „Sagę rodziny Grzeszczaków” autorstwa Zofii Marii Smalewskiej z Bąkowa Gdańskiego.

Książka od razu dostrzeżona 
została przez czytelników, spo-
śród których zainteresowani 
tego rodzaju literaturą mogli 
podczas targów zdobyć ją z jed-
noczesnym autografem autorki. 
Publikacja ta dla mieszkańców 
Trójmiasta ma wyjątkowe zna-
czenie ze względu na zawarte 
w  niej treści dotyczące bezpo-
średnio miejsca akcji, jakim jest 
Gdańsk i jego okolice.
Autorka, pisząc sagę rodziny 
Grzeszczaków, posługiwała się 
materiałami o  szczególnej war-
tości historycznej, jakimi były 
zapiski ze starego dziennika jej 
prababki Laury oraz pamiętniki 
kilku innych członków rodziny, 
w  tym wuja Józefa Grzeszcza-
ka z  Gdańska, który podczas II 
wojny światowej przeżył trzy ko-
lejne nazistowskie obozy śmier-
ci (Stutthof, Sachsenhausen, 
Nacwajler) i  ciotki Jadwigi Mo-
żejewskiej opowiadającej wojenne 
losy przesiedleńców z  Gdańska  
i Gdyni do Lublina.
Tło społeczne i  wspomnienia 
wojenne nieżyjących już człon-

ków rodziny autorki są tylko czę-
ścią sagi, w  której zaskakujących 
wręcz historii jest o wiele więcej. 
Historii wyjątkowo poruszają-
cych, a do tego opisanych z wyjąt-
kową atencją twórczą, wyczuciem, 
wrażliwością i lekkością pióra.
Ta literacka opowieść Zo-
fii Marii Smalewskiej czekała 
na swą publikację ponad sto 
pięćdziesiąt lat. Jest historią 
o niezwykłych losach zwykłych 
ludzi sięgających rodowodem 
do korzeni węgiersko-polskich, 
ale jednocześnie na wskroś po-
morskich, chociaż… czas czynił 
swoje, wpływając rozmaicie na 
losy bohaterów. A mieli oni po 
drodze Wielką Wojnę, II wojnę 
światową, wypędzenia i  licz-
ne dramaty śmierci. Ale było 
i  wiele pięknych miłości oraz 
romantycznych zdarzeń, za któ-
rymi mimo swoich okrucieństw 
przebijało się życie.
Niezwykłości w  tej książce jest 
o  wiele więcej, a  ich znaczenie 
uwypukla fakt, iż losy autorki 
też zwykłymi nie są. Nieczęsto 
bowiem się zdarza, by ktoś miał 

dwie matki i dwóch ojców, i żeby 
inspiracją do napisania książki 
stały się odnalezione w  starym 
kufrze na strychu domu w Wi-

tominie zapiski dziennika pra-
babki. A  jeszcze do tego, żeby 
bezpośrednim inspiratorem 
tego jej literackiego sukcesu był 

mąż, znany autor książek o żoł-
nierzach wyklętych.

(JSS)

w strumieniu 
tylko niektóre 
wątpliwości
pozostawały bez 
echa
jeśli było możliwe
czekaliśmy do 
południa
w strumieniu
było wiele 
przeoczeń
ale nikt się nie 
dziwił
że woda jest zimna
a czas nieśmiało
pozostawał 
obojętny
nie pytaliśmy 
kto był bez grzechu
kamienie leciały 
same

Piotr  
Szczepański

REKLAMAREKLAMA
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DLA SENIORÓW
Nordic walking 
Na terenie naszej gminy nie 
brakuje zajęć dedykowanych 
osobom starszym. Tydzień 
temu ruszyły zajęcia z nordic 
walkingu. Są one bezpłatne, 
ale trzeba posiadać własne 
kije.
Tych, którzy nie wiedzą co 
to jest nordic walkng, infor-
mujemy, że jest to technika 
maszerowania z kijami. Efek-
tem takiego treningu jest po-
prawa kondycji, odciążenie 
kręgosłupa, stawów i  utra-
ta kalorii. Choć wędrówka 
z  kijami może wyglądać na 
łatwą, tak naprawdę wyma-
ga dobrej synchronizacji ru-
chów rąk i  nóg. Dlatego też 
warto skorzystać z  porad 
trenerów – Michała Kubiaka 
oraz Renaty Rakoczy, którzy 

prowadzą zajęcia w  Kolbu-
dach i Kowalach.
Trwające dwie godziny za-
jęcia będą się odbywać raz 
w  tygodniu (w  poniedziałki) 
do końca czerwca – oczywi-
ście na świeżym powietrzu. 
Treningi są bezpłatne dla se-
niorów z gminy Kolbudy. Za-
pisy prowadzone były przed 
pierwszymi zajęciami, ale być 
może są jeszcze wolne miej-
sca, dlatego o szczegóły warto 
zapytać samego Michała Ku-
biaka i Renaty Rakoczy. Do-
dajmy, że w Kolbudach zbiór-
ki odbywają się przed gmin-
ną salą koncertową (godz. 
10.15), a  w  Kowalach przed 
świetlicą wiejską (ul. Glazu-
rowa 1, godz. 10.00).

(GR)

TURNIEJ POŁĄCZONY Z DOBRĄ ZABAWĄ

WALCZĄ O AWANS DO IV LIGI

Perfect Construction Kowale 
Summer Cup

Kowale wciąż liderują okręgówce

Już po raz trzeci rozegrany zostanie w Kowalach turniej piłkarski (U-13). Perfect 
Construction Kowale Summer Cup 2018 odbędzie się 23 i 24 czerwca, a patronat 
medialny sprawuje nad imprezą m.in. „Panorama Pomorza”.

Piłkarze V ligi rozegrali 20. kolejkę spotkań. Coraz bliżej mistrzowskiego tytułu, 
a tym samym awansu do IV ligi są zawodnicy GKS Kowale, którzy po ostatniej serii 
spotkań powiększyli do czterech punktów przewagę nad MKS Władysławowo. 

– W  dwudniowych zmaganiach 
udział wezmą 24 drużyny. Na so-
botę zaplanowaliśmy rozgrywki 
grupowe, natomiast na niedzielę 
finały. Meczom młodych pił-
karzy towarzyszyć będzie wiele 
atrakcji. Nie zabraknie dmucha-
nych zabawek, loterii fantowej, 
konkursów z nagrodami czy me-
czu gwiazd. Skład gwiazdorskiej 
drużyny owiany jest jednak ta-
jemnicą – mówi nam Marcin Si-
korski, koordynator piłkarskiego 
turnieju w Kowalach.
Jak informują organizatorzy 
czerwcowej imprezy, dzięki 
wsparciu Perfect Construction 
oraz Urzędu Gminy Kolbudy, 
każdy uczestnik turnieju otrzy-
ma pamiątkowy gadżet, a naj-
lepsi otrzymają okazałe meda-
le, puchary i nagrody rzeczowe. 
Do czerwcowych zmagań w Ko-
walach przystąpią zespoły: Ra-
duni Stężyca, Gedanii Gdańsk, 
Kaszubi Kościerzyna, GTS 
Pruszcz Gdański, Olimpicu 
Gdańsk, Huraganu Gdańsk, AP 
KP Gdynia, GKS Morena, FC 

Od połowy marca o  ligowe 
punkty walczą już drużyny 
walczące o  mistrzostwo okrę-
gówki. Jak na razie bez zarzu-
tów spisują się podopieczni 
Roberta Kugiela, którzy w pię-
ciu seriach spotkań nie zaznali 
jeszcze goryczy porażki. Do-
robek ekipy z  Kowal powięk-
szył się o 14 punktów. Złożyły 
się na to 3 wygrane z: Kaszu-
bami Połchowo (7:1), Orłem 
Trąbki Wielkie (4:2) i  Sztor-
mem Mosty (2:1). Dwa kolej-
ne punkty padły łupem w der-
bowym spotkaniu z Czarnymi 
Pruszcz Gdański oraz w  star-
ciu z  najgroźniejszym rywa-
lem w  walce o  mistrzowski 
tytuł – MKS Władysławowo  
(oba mecze 1:1).
Do zakończenia rozgrywek 
pozostało jeszcze do rozegra-
nia 10 serii spotkań i  nic nie 
jest jeszcze przesądzone, a wal-
ka o awans do IV ligi trwać bę-
dzie zapewne do ostatniej ko-
lejki. W  walce o  mistrzostwo 
liczą się tak naprawdę już tyl-
ko trzy drużyny: GKS Kowale, 
MKS Władysławowo i Czarni 
Pruszcz Gdański.

Sport Part Przymorze, GOSRiT 
Luzino, KS Sulmin, KP Sta-
rogard Gdański, Unii Tczew, 
Pomeranii Gdańsk, Gdyńskiej 
Akademii Piłkarska oraz GKS 
Wako Kowale.
Przypomnijmy tylko, że 

Już w  najbliższy weekend pił-
karze z  Kowal podejmować 
będą na własnym boisku eki-
pę KS Kamienica Królewska, 
która po 20. kolejkach skla-
syfikowana jest na 6. miejscu. 
Spotkanie zaplanowano na 
sobotę 21 kwietnia (początek 
o godz. 14.00). Tydzień później 
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w  czerwcu roku ubiegłego na 
boisku w  Kowalach rywali-
zowało 250 młodych adeptów 
piłkarstwa. Najlepiej spisali się 
zawodnicy Akademii Piłkar-
skiej KP Gdynia. Na podium 
znalazły się jeszcze zespoły 

(28 kwietnia, godz. 16.00) za-
wodnicy Roberta Kugla za-
grają w  Ełganowie z  miejsco-
wym Sokołem. 5 maja o godz. 
14.00 GKS Kowale podejmo-
wać będzie natomiast gdańską 
Polonię. Ostatnią kolejkę za-
planowano zaś na 23 czerwca. 
Wszystkie mecze rozpoczną 

  Seniorzy z Kolbud pierwsze zajęcia mają już za sobą

  Najlepsze drużyny ubiegłorocznej edycji piłkarskiego turnieju w Kowalach

  Zawodnicy GKS Kowale bez przeszkód kroczą ku IV lidze
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ERGO ARENA

Gala KSW 
w Trójmieście
Najsilniejszy człowiek świata 
Mariusz Pudzianowski i  Ka-
rol Bedorf, były mistrz KSW, 
zmierzą się 9 czerwca w hali 
Ergo Arena podczas wieczoru 
gali KSW 44.
– Karol Bedorf to najdłużej 
panujący mistrz wagi ciężkiej 
w  historii KSW. Szczecinia-
nin od stycznia 2012 roku 
był niepokonany w  ośmiu 
kolejnych pojedynkach. Re-
prezentant Berserkers Team 
wygrał między innymi z Da-
videm Olivą i  Olim Thomp-
sonem, czym zapracował 
sobie na starcie o  tytuł kró-
lewskiej kategorii wagowej. 
Na KSW 24: Starcie Gigan-
tów, Bedorf wszedł do ringu 
z  Pawłem Nastulą i  wygrał 
z  legendą sztuk walki nad 
Wisłą przez nokaut w drugiej 
rundzie. Podopieczny Piotra 
Bagińskiego siedział na tro-
nie wagi ciężkiej przez ponad 
3 lata i  bronił pasa w  star-
ciach z Rollesem Gracie, Mi-
chałem Kitą oraz Jamesem 
McSweeneyem. Dopiero Fer-
nando Rodrigues Jr znalazł 
sposób na Bedorfa i  odebrał 
mu tytuł na KSW 37: Circus 

of Pain – przypomina Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy 
Ergo Areny.
Z kolei Mariusz Pudzianow-
ski debiutował w MMA pod-
czas gali KSW 12. Od tam-
tej pory pięciokrotny mistrz 
świata Strongman pokonał 
w  białym ringu i  okrągłej 
klatce KSW między innymi 
Boba Sappa, Seana McCor-
kle’a, Oliego Thompsona, 
Pawła Nastulę, Rollesa Gra-
cie, Popka Monstera i  Tybe-
riusza Kowalczyka. 
– Ostatnio, na KSW 40 
w Dublinie, „Pudzian” zmie-
rzył się z mocno bijącym Jay-
em Silvą i  pokazał, że wciąż 
jest w  stanie robić spore po-
stępy w swojej grze. Po trzech 
rundach wyniszczającego 
boju z zawodnikiem z Ango-
li, zawodnik z Białej Rawskiej 
mógł cieszyć się z  wygranej 
na kartach punktowych – do-
daje Bartosz Tobieński.
Jednego możemy być pew-
ni. Emocji podczas czerw-
cowej gali KSW 44 na  
pewno nie zabraknie.

(GR)

GTS Pruszcz Gdański i  Ka-
szub Połchowo. Miejmy na-
dzieję, że tym razem główne 
role odgrywać będą zawodnicy 
GKS Wako Kowale.

(GR)

się wtedy o godz. 17.00, a nasi 
zawodnicy o  ligowe punk-
ty grać będą na wyjeździe 
w Mściszewicach. 
O  wynikach GKS Kowa-
le będziemy jeszcze infor-
mować w  majowym wydaniu 
„Panoramy”.

(KL)

Flash
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