
GMINA KOLBUDY  BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE: MAJ 2018  —  NR WYDANIA: 5 (17)   —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

FlashFlash

STR. 15

Ewenement na koszykarskiej mapie Polski 
Zespół Kształcenia Podstawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach został uhonorowany tytułem Szkoły Przyjaznej 
Koszykówce. Tytuł przyznawany jest od 2014 roku przez 
Zarząd Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki.

Zebrano wszystkie niezbędne dokumenty, aby rozpocząć 
budowę basenu w Kolbudach. W tej chwili przygotowywana 
jest specyfikacja przetargowa. Sam przetarg, który wyłonić ma 
wykonawcę inwestycji, ogłoszony będzie w maju, a jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, to pierwsze roboty ruszą już w połowie lipca.

Otrzymali prestiżową nagrodę
Gmina Kolbudy uzyskała tytuł „Gmina na 5!” w tegorocz-
nym rankingu opracowywanym przez studentów Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Badaniu poddano ja-
kość obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin.

Trampolina do renomowanych szkół 
Minęło 21 lat pracy Roberta Aszyka w  ZKPiG 
w  Kolbudach. Tu rozpoczynał swoją edukację i  po 
latach wrócił na „stare śmieci”, by uczyć, a teraz kiero-
wać jedną z największych szkół w powiecie gdańskim. 

„Metropolitanka” droższa o 3,5 miliona  
Cały kompleks szkolny w Kowalach nie będzie gotowy 
na 1 września. O ile budynek główny będzie zakończony 
i  lekcje będą prowadzone normalnie, to sala sportowa 
gotowa będzie dopiero na początku 2019 roku.
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Za dwa miesiące rusza budowa basenu

STR. 3

LADA DZIEŃ OGŁOSZĄ PRZETARG

Sam przetarg ogłosimy lada dzień. Na 
oferty czekać będziemy miesiąc, a jeśli 
nie będzie protestów, to w połowie lipca 
ruszy budowa – mówi Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy. 
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• 14 – 20 maja (poniedziałek – niedziela), IX 
Festiwal Between. Pomiędzy

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

• 19 maja (sobota), Europejska Noc Muzeów

• 20 maja (niedziela), Golec uOrkiestra, godz. 
18.00, Ergo Arena

• 22 – 23 maja (wtorek – środa), InfoShare, 
Amberexpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 23 maja (środa), Gogol Bordello, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 25 – 27 maja (piątek – niedziela), Święto Miasta 
Gdańska, Targ Węglowy

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

• 27 maja (niedziela), Kaszebe Runda, 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

• 10 czerwca (niedziela), Wielki Rowerowy 
Przejazd

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

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

• 13 czerwca (środa), Orchestre Les Mangelepa, 
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 14 czerwca (czwartek), Sławomir, godz. 19.30, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

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

• 20 czerwca (środa), Lucky Chops, godz. 18.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 21 czerwca (czwartek), Mietek Blues Band 
& Romuald Sławiński, godz. 19.30, Blues Club 
w Gdyni, ul. Portowa 9

• 23 czerwca (sobota), Festiwal Kolorów, godz. 
15.00, Plac Zebrań Ludowych w Gdańsku

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

• 29 czerwca (piątek), Michał Szpak, godz. 20.00, 
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 
Góra 3/5

• 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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LADA DZIEŃ OGŁOSZĄ PRZETARG

KOLBUDY WIDOCZNE W STOLICY

Za dwa miesiące rusza budowa basenu

Parada Schumana – Święto Europy

Zebrano wszystkie niezbędne dokumenty, aby rozpocząć budowę basenu w Kolbudach. W tej chwili przygotowywana 
jest specyfikacja przetargowa. Sam przetarg, który wyłonić ma wykonawcę inwestycji, ogłoszony będzie w maju, a jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, to pierwsze roboty ruszą już w połowie lipca.

Tradycyjnie już od kilku lat w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach organizowany jest wyjazd 
uczniów na spotkania euroentuzjastów należących do szkolnych klubów europejskich lub młodzieżowych rad gmin w ramach 
edukacji europejskiej. 

Basen w  Kolbudach wybu-
dowany będzie przy Zespo-
le Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego. O  inwesty-
cji mówiło się już właściwie 
od początku istnienia szkoły, 
a więc od 32 lat. 
– Marzenia zostały w  koń-
cu zamienione w  czyn. Wielu 
mieszkańców dawno przestało 
wierzyć, że pływalnia w naszej 
gminie kiedykolwiek powsta-
nie. Często żartowano sobie 
na temat tego przedsięwzięcia, 
które stało się lokalnym odpo-
wiednikiem „gruszki na wierz-
bie”. Dziś pozostaje nam wyło-
nić wykonawcę i zakasać ręka-
wy. Mieszkańcy gminy Kolbu-
dy nie będą już musieli jeździć 
do sąsiadów, żeby skorzystać 
z basenu. Ze Starostwa Powia-
towego otrzymaliśmy w końcu 
pozwolenia na budowę, więc 
możemy ruszać z  inwestycją – 
mówi Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
Jak mówi nam Adam Babkie-
wicz, kierownik Referatu In-
westycji i  Remontów Urzędu 
Gminy Kolbudy, w  tej chwili 

Po raz osiemnasty Parada 
Schumana, zorganizowa-
na przez Polską Fundację im. 
Roberta Schumana, twórcy 
Zjednoczonej Europy, prze-
szła ulicami Starego Miasta 
w Warszawie. 
 – Jesteśmy obecni w  Warsza-
wie zawsze w  pierwszą sobotę 

przygotowywana jest specyfi-
kacja przetargowa.
– Sam przetarg ogłosimy lada 
dzień. Na oferty czekać będzie-
my miesiąc, a  jeśli nie będzie 
protestów, to w  połowie lipca 
ruszy budowa – mówi Adam 
Babkiewicz.
Problem stanowić może cena 
inwestycji. Urzędnicy z  Kol-
bud szacują, że budowa basenu 
kosztować może ok. 12 mln zł. 
– Nie obawiamy się ceny, po-
nieważ realizacja inwestycji 
została rozłożona na dwa lata, 
a poza tym staramy się o pozy-
skanie środków z Ministerstwa 
Sportu i  Turystyki – dodaje 
Adam Babkiewicz.
Pływalnia, o  czym już infor-
mowaliśmy na naszych łamach, 
będzie zlokalizowana w  miej-
scu obecnego placu apelowego, 
przed głównym wejściem do 
szkoły. 
– Basen zostanie połączony 
z  budynkiem szkoły łączni-
kiem. W  tym celu przebudo-
wane będzie również główne 
wejście do kolbudzkiej szko-
ły. Obiekt składać się będzie 

z  trzech kondygnacji. Na po-
ziomie zero umiejscowiona 
zostanie część techniczna. Na 
poziomie pierwszym zapla-
nowano główną strefę basenu. 
Będzie to 25-metrowy basen 
sportowy z  ruchomym dnem 
i  basen rekreacyjny z  atrak-
cjami wodnymi. Na wyższej 
kondygnacji znajdzie się taras 
i strefa fitness z siłownią i sau-
nami – tłumaczy kierownik 
Babkiewicz.
Budowa basenu nie jest łatwym 
przedsięwzięciem i  potrzeba 
wiele czasu, żeby inwestycję 
doprowadzić do finału. Sam 
budynek pływalni stanąć ma 
jeszcze w  tym roku, natomiast 
na przyszły rok przewidziano 
prace związane z  montażem 
wszelkich instalacji baseno-
wych. Wszystko jednak wska-
zuje na to, że od początku 2020 
roku mieszańcy naszej gminy 
będą mogli korzystać z basenu.
– Inwestycja ma być ukoń-
czona do końca 2019 roku, ale 
nie zapominajmy, że obiekt 
musi posiadać jeszcze po-
zwolenie na użytkowanie, 

dlatego szacujemy, że urucho-
mimy go w  pierwszym kwar-
tale 2020 roku – podsumowuje  
Adam Babkiewicz. 
Z  inwestycji korzystać będą 
przede wszystkim uczniowie, 
którzy w tej chwili uczą się pły-
wać na pływalniach w  sąsied-
nich miejscowościach, co jest 
sporą uciążliwością.
Robert Aszyk, dyrektor Ze-
społu Kształcenia Podsta-
wowego i  Gimnazjalnego 
w  Kolbudach przypomina 

sobie, że o  budowie pływalni 
mówiono już wówczas, kie-
dy sam był uczniem tej szko-
ły. Od tego momentu minęło  
„kilka ładnych” lat.
– Myślę, że uzyskanie pozwo-
lenia na budowę to ważny dzień 
przede wszystkim dla tych, któ-
rzy tak jak ja przez te wszystkie 
lata nie tracili nadziei i cierpliwie 
czekali na basen w  Kolbudach. 
Marzenie wreszcie się urze-
czywistnia. Czekaliśmy dłu-
go, ale znając projekt i wszelkie 

wizualizacje zapewniam, że było 
warto. Liczę na to, że prace będą 
mogły ruszyć na początku waka-
cji. Chciałbym, aby pod nieobec-
ność uczniów udało się wykonać 
znaczną część trudnych i uciąż-
liwych robót ziemnych. We 
wrześniu plac budowy musi być 
odpowiednio zabezpieczony, aby 
budowa nie kolidowała z  pracą 
szkoły – mówi Robert Aszyk.

(lubek)

  Wizualizacja basenu w Kolbudach
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miesiąca po 9 maja, kiedy bie-
rzemy udział w  uroczystych 
obchodach Dnia Europy. Z tej 
okazji organizatorzy Parady 
Schumana zbudowali mia-
steczko europejskie, gdzie or-
ganizacje pozarządowe mia-
ły swoje stoiska zaopatrzone 
w  materiały dotyczące Unii 

Europejskiej. Dzięki życzli-
wości władz gminy Kolbudy 
i  Roberta Aszyka – dyrektora 
szkoły, uczniowie i  członko-
wie młodzieżowej rady gminy 
wzięli udział w  paradzie – in-
formuje Jerzy Szurdak ze szko-
ły w Kolbudach.
Jej uczestnicy zamanifestowali 
swoją postawę proeuropejską, 
przywiązanie do wartości Unii 
Europejskiej oraz promowa-
li naszą gminę – kilkukrotnie 
wymienianą podczas parady. 
 – Tegoroczne hasło parady 
„Europa ma znaczenie” jest dla 
nas szczególnie ważne właśnie 
teraz, kiedy tworzony jest unij-
ny budżet. Od tego, ile dosta-
niemy środków z  UE, będzie 
zależało tempo naszego roz-
woju. Dzięki naszemu banero-
wi z  logo gminy i  szkoły byli-
śmy w  tym roku szczególnie 
widoczni. Przy okazji udziału 
w  paradzie zawsze zwiedzamy 
najciekawsze miejsca histo-
ryczne w naszej stolicy – dodaje 
Jerzy Szurdak.

W tym roku szkolnym ucznio-
wie odwiedzili Muzeum Cho-
pina, wybitnego  polskiego 
kompozytora. Mieli okazję po-
znać jego twórczość i biografię. 
 – Podczas naszego pobytu 
w  muzeum towarzyszyły nam 
kompozycje Chopina. Była 
tam także możliwość zrelak-
sowania się po zwiedzeniu mu-
zeum, z  czego skorzystali nasi 

uczniowie. Następnie udali-
śmy się do Wilanowa, do pa-
łacu króla Jana III Sobieskiego 
i  jego ukochanej Marysieńki. 
Liczne budowle i pomniki były 
tu wznoszone od 1667 roku. Po 
zwiedzeniu pałacu nasi ucznio-
wie w  strojach historycznych 
wzięli udział w nakręceniu fil-
mu. Tutaj uczniowie na ścież-
kach ogrodu podjęli się próby 

zatańczenia poloneza w  stro-
jach historycznych epoki. Chy-
ba żadna wycieczka do stolicy 
nie może się obyć bez wjazdu 
na taras widokowy Pałacu Kul-
tury i  Nauki, z  którego mieli-
śmy okazję podziwiać panora-
mę Warszawy – podsumowuje 
Jerzy Szurdak.

(JS)
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SALA SPORTOWA BĘDZIE GOTOWA W 2019 ROKU

Szkoła Metropolitalna droższa o 3,5 miliona
Cały kompleks szkolny w Ko-
walach nie będzie gotowy na 
1 września. O  ile budynek 
główny będzie zakończo-
ny i  lekcje będą prowadzone 
normalnie, to sala sportowa 
gotowa będzie dopiero na po-
czątku 2019 roku. Warto jed-
nak wiedzieć, że potrzebne 
były też zmiany w  projekcie, 
które spowodowały, że koszt 
inwestycji wzrósł o  ok. 3,5 
mln zł.
Realizacją inwestycji w imie-
niu trzech samorządów 
(Gdańska i  gmin Pruszcz 
Gdański oraz Kolbudy) zaj-
muje się Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska. My 
sprawdziliśmy co dzieje się na 
budowie „metropolitanki”.
 – Aktualnie w  budynku 
szkoły wykonywane są pra-
ce związane m.in. z  tynko-
waniem ścian. Rozpoczęto 

Z POWODZENIEM ŁĄCZY ROLE DYREKTORA I SAMORZĄDOWCA

Kolbudy trampoliną do 
renomowanych szkół Trójmiasta 
Minęło 21 lat pracy Roberta Aszyka w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Tu rozpoczynał swoją 
edukację i po latach wrócił na „stare śmieci”, by uczyć, a teraz kierować jedną z największych szkół w powiecie gdańskim. 

– Robert Aszyk znany jest 
w wielu kręgach na terenie 
gminy i powiatu, ale nie 
sądzę, aby wszyscy nasi 
Czytelnicy kojarzyli to 
nazwisko.
 – Od urodzenia związany je-
stem z  Lublewem. Przez trzy 
lata miałem przyjemność uczyć 
się w  kolbudzkiej podstawów-
ce, która istnieje dopiero od 
1986 swoją inaugurację miała 
dopiero od 1986 roku Moim 
marzeniem była praca w  Kol-
budach i  jak widać – jeśli się 
tylko tego chce – każde marze-
nie można zrealizować. Minę-
ło dokładnie 21 lat mojej pra-
cy w kolbudzkiej szkole, nato-
miast dyrektorem jest w niej od 
sierpnia 2011 roku.
– Co w tym czasie udało się 
zrobić w kolbudzkiej szkole, 
żeby poprawić warunki na-
uki i pracy nauczycieli?
 – Naszym największym wspól-
nym sukcesem jest stworze-
nie zgranego zespołu nauczy-
cieli i  pracowników, którego 
głównym zadaniem jest dąże-
nie do osiągnięcia jak najlep-
szych wyników przez naszych 
uczniów. Wiadomo, że aby 
były one wysokie, trzeba inwe-
stować w  bazę. Dzięki współ-
pracy z  urzędem gminy udało 
się wprowadzić wiele zmian. 
Wspomnę chociażby o licznych 
remontach sal dydaktycznych, 
szatni czy sali sportowej. Do-
dam, że każda sala dydaktyczna 
wyposażona jest w sprzęt mul-
timedialny. Nie możemy rów-
nież zapomnieć o zaadaptowa-
niu pomieszczeń na nowocze-
sne gabinety: lekarski i  denty-
styczny. Niebawem rozpocznie 
się także budowa basenu. War-
to także wiedzieć, że od czte-
rech lat nie mamy już doku-
mentacji papierowej. Wszystko 
jest zinformatyzowane. 
To jednak ciągle nie wszystko. 
Nasi nauczyciele wyjeżdżają za 
granicę, gdzie przede wszyst-
kim wymieniają się doświad-
czeniami ze swoimi zagranicz-
nymi kolegami. Jak wszyscy 
wiemy, za granicę wyjeżdża 
również nasza młodzież, która 
poznaje nowe kultury, a przede 
wszystkim szlifuje swoje języ-
kowe umiejętności. 
– To może czegoś więcej 
dowiemy się właśnie o wy-
nikach osiąganych przez 
uczniów kolbudzkiej szkoły?
 – Jestem bardzo dumny z wy-
ników naszych uczniów. Kie-
dy sięgam pamięcią wstecz, 
to przypominam sobie 

pojedyncze sukcesy. Jednak od 
kilku lat laureatów i finalistów 
konkursów przedmiotowych 
i  tematycznych jest coraz wię-
cej, dzięki czemu uczniowie ci 
dostają się do renomowanych 
szkół Trójmiasta. Sukcesy te 
są doceniane chociażby przez 
marszałka województwa po-
morskiego. Przypomnę, że 18 
uczniów naszej szkoły otrzy-
muje stypendia marszałka. Od 
tego roku szkolnego wyróżnia-
jący się uczniowie naszej gmi-
ny dostaną również stypendia 
wójta. Jest to możliwe dzięki 
uchwalonemu przez radnych 
programowi stypendialnemu. 
Było to bardzo dobre posu-
nięcie, ponieważ nic tak nie 
mobilizuje młodego człowie-
ka do pracy jak gratyfikacja 
finansowa.  
– Już za kilka miesięcy 
otwarta ma być „metropoli-
tanka” w Kowalach. Jaki bę-
dzie miało to wpływ na szko-
łę w Kolbudach?
 – Będzie to miało pozytyw-
ny wpływ na rozwój, a  przede 
wszystkim pracę w naszej szko-
le. W 1997 roku, kiedy rozpo-
czynałem tu pracę, do pod-
stawówki uczęszczało około 
600 uczniów. Dziś jest ich aż 
1080. Od nowego roku szkol-
nego 180 uczniów przejdzie 
do Kowal, a poza tym reforma 

oświatowa spowodowała, że 
dzieci z  Bielkówka i  Pręgowa 
pozostaną w  swoich podsta-
wówkach. Dzięki takim posu-
nięciom nasza szkoła ponownie 
uczyć będzie 600–700 uczniów. 
Właśnie na tylu uczniów pro-
jektowana i  budowana była ta 
podstawówka. Od momentu 
utworzenia gimnazjum pracuje 
nam się trudniej, nie ma dwu-
zmianowości, ale niektóre kla-
sy kończą zajęcia dość późno. 
Otwarcie szkoły w  Kowalach 
poprawi warunki nauki i pracy.
– Szkoła to jednak nie 
wszystko. Aktywnie pracuje 
Pan również w samorządzie 
powiatu gdańskiego. 
 – Moja praca na rzecz samo-
rządu lokalnego rozpoczęła się 
w roku 2002, kiedy uzyskałem 
mandat do rady gminy z okrę-
gu Lublewa. Lubię działać na 
rzecz lokalnego środowiska, 
a  jako nauczyciel i  radny mo-
głem zrobić wiele dobrego. 
Z pracy w radzie gminy musia-
łem zrezygnować, kiedy zosta-
łem dyrektorem szkoły. Uwa-
żam, że wspólnie z  kolegami 
i  koleżankami z  rady w  ciągu 
tych ośmiu lat udało się nam 
zrobić wiele dobrego nie tylko 
dla Lublewa, ale dla całej gmi-
ny Kolbudy. Warto tu przypo-
mnieć chociażby o  chodniku 
wzdłuż drogi wojewódzkiej, 

przebudowie szkoły, rozbu-
dowie remizy czy o  budowie 
drogi powiatowej Lublewo – 
Straszyn. W  2014 roku z  po-
wodzeniem wziąłem udział 
w  wyborach do rady powiatu, 
gdzie pracuję teraz w  komisji 
rewizyjnej. 
– Wielkimi krokami zbliżają 
się kolejne wybory samo-
rządowe, które mają być 
przeprowadzone na jesieni. 
Leszek Grombala już głośno 
oznajmił, że tym razem nie 
będzie ubiegał się o fotel 

wójta. Walka o jego miej-
sce zapowiada się bardzo 
interesująco, szczególnie 
że w gronie kandydatów 
wymienia się co najmniej 
sześć nazwisk. Na liście 
tej znajduje się też Robert 
Aszyk. Będzie Pan startował 
na wójta gminy Kolbudy?
 – Musimy jeszcze poczekać na 
ogłoszenie terminu wyborów, 
których przecież nie znamy. 
Nie do końca wiadomo, czy od-
będą się one w tym roku. Z in-
formacji podanych przez PKW 

wynika, że w budżecie Państwa 
nie ma pieniędzy na przepro-
wadzenie wyborów. Zmieniona 
została ordynacja wyborcza, co 
spowodowało, że nie ma chęt-
nych do pracy w  komisjach 
wyborczych. Wszystko to spra-
wia, że na razie nie ma jeszcze 
co gdybać nad poszczególnymi 
kandydaturami na stanowisko 
wójta gminy Kolbudy. 
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 

  Robert Aszyk, dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach
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również wykonywanie gładzi 
szpachlowych oraz kafelkowa-
nie. Jednocześnie wykonywane 
są posadzki. Na budowie sali 
gimnastycznej wzmocnione 
zostało podłoże pod budowę 
i wykonawca przystąpił do prac 
fundamentowych. Na budynku 
szkoły wykonywana jest elewa-
cja, jej ukończenie planowane 
jest w czerwcu – informuje nas 
Ewa Parafjanowicz-Potuczko 
z DRMG.
W tej chwili na placu budowy 
w pocie czoła działa około 100 
pracowników, aby lekcje w Ko-
walach mogły rozpocząć się 1 
września.
 – Ze względu na wymogi re-
formy oświaty budynek szkoły 
w  Kowalach zostanie dosto-
sowany do konieczności przy-
jęcia większej liczby uczniów. 
Zdecydowano, że nie będzie 
już pełnił funkcji przedszkola, 

a  sama placówka ze szko-
ły o  klasach I-VI zmieni się 
w  szkołę o  klasach I-VIII. 
Konieczna zmiana zakresu 
zadania przeprowadzona jest 
w  trakcie realizacji, co wiąże 
się z  przesunięciami terminów 
ukończenia niektórych ele-
mentów inwestycji. Budynek 
dydaktyczny gotowy będzie na 
wrzesień bieżącego roku, na-
tomiast sala gimnastyczna zo-
stanie udostępniona na począt-
ku 2019 roku. Dostosowanie 
obiektu szkoły do nowej funkcji 
wpłynie na możliwość zwięk-
szenia ilości uczniów z 650 do 
około 850, przy zachowaniu 
przyjętego podziału miejsc po-
między partnerów – tłumaczy 
Ewa Parafjanowicz-Potuczko.
Dodajmy, że zmiany w  pro-
jekcie były na tyle istotne, 
że zaszła konieczność wyko-
nania zamiennego projektu 

i  pozwolenia na budowę, co 
spowodowało wzrost kosz-
tu inwestycji o ok. 3,5 mln zł. 
Łączny koszt zadania wynosi 
ok. 39 mln zł.
Działania dostosowujące 
obiekt do reformy edukacji nie 
będą wpływały na prawidłowe 

funkcjonowanie placówki ani 
nie spowodują opóźnienia 
w rozpoczęciu działania szko-
ły z  dniem 1 września. Od-
biory poszczególnych branż 
będą odbywały się w sierpniu.

(lubek)

  W Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się spotkanie robocze 
poświęcone budowie Szkoły Podstawowej w Kowalach
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JEDNOMYŚLNOŚĆ WŚRÓD RADNYCH

Mniej zapłacimy za śmieci
Sprawdziły się nasze wcześniej-
sze zapowiedzi w sprawie obniżki 
opłat za wywóz odpadów komu-
nalnych na terenie gminy Kolbu-
dy. Stosowną uchwałę w tej spra-
wie podjęli już radni i, co ważne, 
wszyscy jednomyślnie zagłoso-
wali za obniżką stawek.
 – Dla osób, które segregują śmie-
ci, stawka zostanie obniżona 
z  21 do 19 złotych miesięcznie. 
W  przypadku osób, które nie 
zbierają odpadów w sposób selek-
tywny, kwota zmniejszy się z 42 
do 38 złotych. Nie można wyklu-
czyć, że w  przyszłości możliwe 
będą dalsze korekty cen. W gło-
sowaniu nad uchwałą udział 
wzięło trzynastu radnych. Wszy-
scy opowiedzieli się za przyjęciem 
nowych regulacji – informuje nas 
Roman Nowak z Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Zapisy przyjętej 24 kwietnia 
uchwały „w  sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty” 
wejdą w życie po upływie 14 dni 
od dnia publikacji w  Dzienni-
ku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. Być może nowe 
stawki będą obowiązywać już od 
1 czerwca.
 – Sądzę, że jeszcze dziś nie wszy-
scy mieszkańcy naszej gminy 

wierzą, że jest to prawda, ponieważ 
każdy przyzwyczajał się raczej do 
sukcesywnych podwyżek. Myślę, 
że o  obniżce opłat zdecydowała 
nasza gminna spółka zajmująca 
się gospodarką odpadów komu-
nalnych, a nie czysty zysk firm ze-
wnętrznych – mówi nam Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy. – Przypomnę, że nowa spółka 
dopiero rozpoczyna działalność 
i wszyscy każdego dnia uczymy się 
nowych zasad. Można się zastana-
wiać, czy obniżka nie mogła być 
większa. Wiele zależy od samych 
mieszkańców i  tego, jak rzetelnie 
wszyscy podchodzić będziemy do 
tematu selektywnej zbiórki. Jeżeli 
będziemy sumiennie oddzielać po-
szczególne frakcje odpadów, koszty 
ich odbioru będą niższe.
Roman Nowak przypomina 

nam jeszcze, że samorząd po-
krywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi.
 – Składa się na to m.in. odbiór, 
transport, zbieranie, odzysk 
i  unieszkodliwianie odpadów. 
Pieniądze przeznaczane są też 
na utrzymanie punktów selek-
tywnego zbierania śmieci oraz 
obsługę administracyjną systemu. 
Samorząd przeznacza też środki 
na edukację ekologiczną w zakre-
sie prawidłowego postępowania 
z odpadami. Z pobieranych opłat 
gmina może też pokrywać kosz-
ty wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki lub worki do zbiera-
nia odpadów oraz ponosić opłaty 
na likwidację tzw. dzikich wysy-
pisk – tłumaczy Roman Nowak.

(GR)

  Wśród radnych gminy Kolbudy nie było podziału w sprawie 
obniżki opłat za wywóz odpadów komunalnych.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MAJ 20186 WYDARZENIA/REKLAMA

WYGRAJ 5 TYSIĘCY

Pokoloruj tysiąclatkę
Do 1 czerwca przyjmowane 
będą zgłoszenia do konkur-
su ogłoszonego przez Zarząd 
Dróg i  Zieleni w  Gdańsku na 
wykonanie projektu koloryst-
ki budynków szkół tysiąclatek. 
Dla zwycięzcy przewidziano 
nagrodę w wysokości 5 tysięcy 
złotych.
– Do udziału w  konkursie za-
praszamy zarówno amatorów, 
jak i  profesjonalistów, mogą 
zgłaszać się tak osoby indywi-
dualne, jak i  zespoły projekto-
we. Spośród nadesłanych prac 
wyłonione zostaną 3 projekty, 
z których jeden będzie wzorem 
modernizacji wszystkich szkół 
tysiąclatek w  naszym mieście 
– informuje Magdalena Kil-
jan, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg i  Zieleni w  Gdańsku. – 
„Tysiąclatka” to termin odno-
szący się do budynków szkol-
nych wzniesionych w  ramach 
programu oświatowego reali-
zowanego w  czasie jubileuszu 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 

na przełomie lat 50. i 60.– przy-
pomina szczególnie młodszym 
mieszkańcom miasta Kiljan.  – 
Masowe, pospieszne budowy 
były odpowiedzią na wyż de-
mograficzny. Wszystkie szkoły 
budowane były według jednego 
projektu na kształt kilkupiętro-
wego pawilonu. Przy budowie 
kierowano się walorami prak-
tycznymi, pomijając aspekt es-
tetyczny. Tysiąclatek w  samym 
Gdańsku zostało wybudowa-
nych 8, zaś w całej Polsce 1417. 
Do celów konkursu wytypo-
wano trzy gdańskie tysiąclat-
ki: Szkołę Podstawową nr 20 
w  Brzeźnie przy ul. Wczasy 
3, Szkołę Podstawową nr 55 
w Nowym Porcie przy ul. Wol-
ności 6A i Szkołę Podstawowa 
nr 79 na Przymorzu przy ul. 
Kołobrzeskiej.
Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej Za-
rząd Dróg i Zieleni.

(GR)

ŚCIŚLEJSZA WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH

Poznali Lwowski Państwowy 
Uniwersytet Bezpieczeństwa 
Na zaproszenie gen. prof. Mikhaylo Kozyara, rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia 
oraz płk Rusłana Ivaniszyna, komendanta rejonowego Straży Pożarnej w Jaworowie, Daniel Rabiega, komendant gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej z Pruszcza Gdańskiego, odwiedzili 
zaprzyjaźnione jednostki w obwodzie Lwowskim na Ukrainie. 

– Podczas naszej wizyty rek-
tor uniwersytetu oprowadził 
nas po uczelni, pododdziale 
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ratowniczo-gaśniczym szko-
ły, a  także przedstawił założe-
nia i cele kształcenia studentów, 

a przy okazji w wielkim skrócie 
przedstawił nam historię uni-
wersytetu oraz pokazał zasoby 

Muzeum Pożarnictwa, jakie 
znajduje się na terenie szkoły – 
mówi nam druh Daniel Rabiega.

Podczas pobytu na Ukra-
inie omawiano dotychczasową 
współpracę. 
– Podjęliśmy również decy-
zję o  jej kontynuacji, ale w nie-
co większym zakresie. Władze 
uczelni zaprosiły strażaków z na-
szej gminy, a  prawdopodobnie 
wyjazd na Ukrainę odbędzie się 
pod koniec sierpnia. W tej chwili 
trwają rozmowy i ustalenia zwią-
zane z  ewentualnym wyjazdem 

delegacji – dodaje Daniel Rabie-
ga, który w  imieniu strażaków 
ochotników z  jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Pręgo-
wie przekazał generałowi oraz 
pułkownikowi zaproszenie na 
jubileuszowe obchody 60-lecia 
powstania tej jednostki, które 
organizowane będą 15 września. 

(GR)

  Zdjęcie zrobione przed pomnikiem wzniesionym na cześć strażaków 
poległych podczas służby. Na fotografii: mł. bryg. Piotr Kordowski 

– naczelnik Wydziału (KP PSP Pruszcz Gdański), ppłk Andrej Hrupa – 
zastępca Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej z Jaworowa, płk 

Rusłan Ivaniszyn – Komendant Rejonowy Straży Pożarnej z Jaworowa, 
gen. prof. Mikhaylo Kozyara – rektor uczelni, dh Daniel Rabiega – 

komendant gminny ZOSP RP w Kolbudach oraz mł. bryg. Wojciech 
Wanat – zastępca komendanta powiatowego (KP PSP Pruszcz Gdański)
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Bohater Pomorza sprzed stu lat poszukiwany 
- wystartował konkurs dla uczniów
Wraz z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, zapraszamy do udziału w konkursie „Pomorskie drogi 
do Niepodległej”. Uczniowie szkół średnich mają odnaleźć pomorskiego bohatera walki o niepodległość i przygotować prezentację 
na jego temat. Trzyosobowe zespoły materiał konkursowy powinny przygotować do 30 czerwca 2018 r. Najlepsze prace poznamy 
podczas uroczystych gali we wrześniu. 

Udział w konkursie szkoły muszą 
zgłosić do 25 maja 2018 r. Zgło-
szenia przyjmuje Pomorska Aka-
demia Działania.

LOKALNI BOHATEROWIE
Uczniowie muszą przygotować 
prezentację multimedialną, przed-
stawiającą postać związanego z Po-
morzem bohatera, który był zaan-
gażowany w działania prowadzące 
do odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz powrotu Polski na 
Pomorze. – Mogą wybrać z ponad 
setki nazwisk lokalnych postaci, 
a potem w ciekawy sposób opowie-
dzieć o  swoim bohaterze – mówi 
Adam Krawiec, dyrektor Depar-
tamentu Edukacji Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. – W konkursie 
oddajemy głos uczniom. Chcemy 
zobaczyć, a potem pokazać innym, 
jak młodzież mówi o historii i jak 
opisuje swoich bohaterów. Kogo 
ceni i za co – wyjaśnia Krawiec.
Powinna być to osoba, której dzia-
łalność i  biografia w  znaczący 
sposób wpływają na patriotyczną 

p
o
m
o
rs
k
ie
.e
u

p
o
m
o
rs
k
ie
.e
u

zaprasza do udziału 
w konkursie multimedialnym dla młodzieży

„Pomorskie drogi do niepodległej”

zaprasza do udziału 
w konkursie multimedialnym dla młodzieży

„Pomorskie drogi do niepodległej”

Znajdź i przypomnij postać związanego z twoją gminą, 
powiatem lub regionem, bohatera zaangażowanego 

w działania prowadzące do odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze. 

Więcej informacji o konkursie: 
www.niepodlegla.pomorskie.eu i www.pbw.slupsk.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Znajdź i przypomnij postać związanego z twoją gminą, 
powiatem lub regionem, bohatera zaangażowanego 

w działania prowadzące do odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz powrotu Polski na Pomorze. 

Więcej informacji o konkursie: 
www.niepodlegla.pomorskie.eu i www.pbw.slupsk.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Patronat medialny konkursu:

Patronat medialny konkursu:

Flash

świadomość młodych miesz-
kańców regionu. Liczą się m.in. 
kreatywność, poprawność me-
rytoryczna i  walory edukacyjne 
oraz artystyczne. Każdy zespół 
uczniów może zgłosić tylko jed-
ną pracę, ale z każdej szkoły może 
wziąć udział w konkursie nieogra-
niczona liczba zespołów.

WYJĄTKOWA HISTORIA  
NIEPODLEGŁOŚCI
Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” to jeden z  elementów 
programu obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski i Pomorza. – 
W każdym z subregionów naszego 
województwa są inne doświadcze-
nia i inne osoby, które uczestniczyły 
w pomorskiej i polskiej drodze do 
niepodległości – podkreśla Mie-
czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. – Dziś 
gościmy uczniów z  kwidzyńskich 
szkół, a Powiśle ma swoją wyjątko-
wą historię dochodzenia do polsko-
ści. Chcemy trafić z  tym konkur-
sem do wszystkich środowisk. Dla-
tego namawiamy też nauczycieli 

i rodziców do zainteresowania mło-
dzieży lokalnymi autorytetami nie-
podległości. To w końcu one miały 
wpływ na rzeczywistość i kształto-
wanie się państwa polskiego 100 lat 
temu – dodał marszałek.
Konkurs odbędzie się w  dwóch 
etapach. – Pierwszy etap kon-
kurs to poziom powiatowy, a jego 
finałem będą uroczyste gale 
w  pięciu regionach wojewódz-
twa, połączone z prezentacją fil-
mu „Kamerdyner” – mówi Anna 

Lekcja historii na leżakach i widok na 
„Niebo polskie”
Uczniowie z powiatu kwidzyńskiego wzięli udział w specjalnej lekcji patriotyzmu 
zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Było to 
wyjątkowe spotkanie z pasjonatami dziejów regionów i okazja, by dokładnie przyjrzeć 
się odtworzonemu freskowi „Niebo polskie”. Lekcję zorganizowano w ramach inauguracji 
konkursu na prezentację multimedialną „Pomorskie drogi do Niepodległej” dla uczniów 
szkół województwa pomorskiego.

Uczniowie zajęli wygodne miejsca 
na plażowych leżakach rozstawio-
nych pod malowidłem „Niebo pol-
skie” w  auli dawnego Gimnazjum 
Polskiego w Gdańsku przy ul. Au-
gustyńskiego 1. Wysłuchali wy-
kładów o  lokalnym patriotyzmie, 
samorządności i  znaczeniu wspól-
notowości w regionie. Niezwykłym 
gościem była Grażyna Wandtke 
z Kwidzyna. Opowiedziała o regio-
nie kwidzyńskim i swoim dziadku, 
który z  Kaszub przeprowadził się 
do Kwidzyna. Pracował w  redak-
cji polskiej prasy, za co spotykały 
go represje ze strony pruskiej. – Nie 
ma lepszej lekcji historii niż kontakt 
z  osobami, które przeżywały po-
morską drogę do niepodległości – 
powiedział obecny na lekcji Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Spotkanie w dawnej 
auli Gimnazjum Polskiego jest wy-
jątkowe i  symboliczne. Pod „Nie-
bem polskim”, które jest pełne alego-
rii i symboli polskości, opowiadamy 
o pomorskich dziejach niepodległo-
ści – wyjaśnił Struk.
Młodzież doceniła niecodzien-
ny charakter lekcji. – To bar-
dzo fajna forma zajęć – mó-
wił Paweł Gorczycki z  Liceum 

Ogólnokształcącego im. Włady-
sława Gębika w Kwidzynie. – Ta-
kie lekcje są o wiele ciekawsze niż 
mówienie „z książki”. Relacje ludzi, 
którzy mają związek z wydarzenia-
mi czy jakimiś miejscami, to inne 
spojrzenie na historię. Te relacje są 
bardziej wartościowe niż suche fak-
ty podawane w szkole – wyjaśnił.
- Do podobnych spotkań, jak to 
pod „Niebem polskim”, chcemy 
zachęcać młodzież na całym Po-
morzu. Mamy nadzieję, że młodzi 
ludzie odkryją, że historia to nie 
tylko nazwiska ważnych postaci 
zapisane w podręcznikach, ale też 
to, co przeżywali ich dziadkowie, 
czy przodkowie ich znajomych, 
sąsiadów. Chcemy by odkrywali 

swoich własnych bohaterów i żeby 
przywracali należną im cześć 
i miejsce w naszej pamięci – mówi 
Adam Krawiec, dyrektor Depar-
tamentu Edukacji Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego.
Poza historią przodków Grażyny 
Wandtke uczestnicy lekcji mieli 
okazję wysłuchać też m.in. opo-
wieści o innym lokalnym bohaterze 
– Tadeuszu Tolliku ze wsi Jano-
wo, zaangażowanego w organiza-
cję i  przeprowadzenie plebiscytu 
w 1920 roku, który miał zadecydo-
wać o powrocie gmin położonych 
po prawej stronie Wisły do Polski. 
O  Tolliku opowiadał młodzie-
ży Marcin Kurkus z  Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kwidzynie.
Krok po kroku po „Niebie polskim” 
słuchaczy oprowadził przewodnik 
Marcin Szumny. Przedstawił hi-
storię malowidła i trudności w jego 
rekonstrukcji. Opowiedział o  jego 
znaczeniu dla Polaków w  przed-
wojennym Gdańsku. Ucznio-
wie, wypoczywając na leżakach, 
wpatrywali się w  „Niebo”. – To 
naprawdę wspaniała sprawa – po-
wiedział Marcin Szumny. – Nie 
tylko jesteśmy w  miejscu, w  któ-
rym czuje się ducha historii, ale 
możemy po prostu zobaczyć wspa-
niałe dzieło. Warto przyjść i  po-
dziwiać „Niebo polskie”, zwłasz-
cza z pozycji wygodnego leżaka –  
podkreślił Szumny.

Szklarowska, dyrektor Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w  Słupsku. – Uczniowie będą 
mogli wygrać od 150 do 400 zł 
oraz zaproszenie do kolejnego 
regionalnego etapu. Najlepsi spo-
tkają się na uroczystej gali w Te-
atrze Muzycznym w Gdyni – tłu-
maczy Szklarowska.
W  konkursie regionalnym do 
wygrania będzie od 300 do 
1000 zł (również dla nauczycieli 
prowadzących).
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PROJEKTY DROGOWE WARTE 540 MILIONÓW

Pomorzanie najchętniej w kraju 
korzystają z kolei

Mieszkańców Trójmiasta czy po-
wiatu gdańskiego najbardziej inte-
resują oczywiście inwestycje reali-
zowane w pobliżu metropolii. 
– W  tej chwili przebudowywa-
na jest droga wojewódzka nr 222 
Gdańsk – Starogard Gdański, 
która kosztuje 90 milionów zło-
tych. Jest to kontrakt, który ma być 
zrealizowany do maja 2019 roku. 
Drogowcy działają w  tej chwili 
na ponad 30-kilometrowym od-
cinku drogi między Gdańskiem 
a  Starogardem Gdańskim. Przy-

pomnę tylko, że 2 lata prace na 
drodze wojewódzkiej prowadzone 
były w Trąbkach Wielkich i Go-
łębiewku. Już teraz widać zna-
czącą poprawę bezpieczeństwa 
w  tych miejscach, a  po zakoń-
czeniu wszystkich prac podobnie 
będziemy mogli mówić o  całej 
trasie – mówi nam Ryszard Świl-
ski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

GRA TOCZY SIĘ O KILKASET 
MILIONÓW
Inwestycja przysparza oczywiście 
wielu problemów kierowcom, ale 
warto zacisnąć zęby, żeby za kilka-
naście miesięcy jeździć w komfor-
towych warunkach. 
Wśród wielu dobrych informacji 
drogowych są również i złe.
– Musieliśmy niestety odstąpić od 
umowy i  realizacji przebudowy 
drogi wojewódzkiej 226, łączą-
cej węzeł Rusocin z  Przejazdo-
wem, włącznie z  ulicą Zastawną 
w Pruszczu Gdańskim. Nie jestem 
teraz w  stanie powiedzieć, kiedy 
wrócimy do tego tematu. Ceny in-
westycji drogowych poszybowały 
w górę. Zdarza się, że inwestorzy, 
z  którymi kilkanaście miesięcy 
temu podpisaliśmy umowy na wy-
konanie zadania, ze względów fi-
nansowych oraz problemem z bra-
kiem pracowników, odstępują od 
kontraktów. W efekcie ogłaszamy 

Samorząd województwa pomorskiego był pierwszym w kraju, który w tej perspektywie unijnej rozpoczął inwestycje drogowe. Wszystkie 
niezbędne projekty zostały przygotowane znacznie wcześniej, by teraz budować. W tej chwili realizowanych jest siedem dużych kontraktów 
transportowych – modernizacji ponad 100 km dróg wojewódzkich – których wartość wynosi 540 milionów złotych. Podobnych pieniędzy 
na inwestycje drogowe nie wydaje żaden inny polski samorząd wojewódzki. 

kolejne przetargi, a  wykonawcy 
i tak nie chcą podjąć się realizacji 
inwestycji – wyjaśnia wicemarsza-
łek Świlski. 
Nie oznacza to jednak, że samo-
rząd województwa pomorskiego 
odłożył tę inwestycję „do szufla-
dy”. Pomorze walczy o  Krajową 
Rezerwę Wykonania, a więc o do-
datkowe pieniądze, które muszą 
być wydane na przebudowy dróg. 
Pieniądze do pozyskania są nieba-
gatelne, bo gra toczy się o kilkaset 
milionów złotych. Wydaje się, że 

władze województwa są pewne 
tych środków i czekają jedynie na 
oficjalną wiadomość o  ich przy-
znaniu, szczególnie, że w  latach 
ubiegłych Pomorze otrzymywa-
ło pieniądze z Krajowej Rezerwy 
Wykonania. Dodajmy tylko, że 
ostateczną decyzję w  tej sprawie 
poznamy na jesieni.

WOJEWÓDZKA DO KOŚCIE-
RZYNY MUSI POCZEKAĆ
W  znacznie odleglejszej per-
spektywie czasowej planuje się 
przebudowę drogi wojewódzkiej 
Gdańsk – Kościerzyna. Najważ-
niejszym elementem tego przed-
sięwzięcia jest przebudowa węzła 
w Kowalach.
– Teraz, wspólnie z  zaintereso-
wanymi samorządami, pracujemy 
nad przygotowaniem projektu, 
koncepcji przebudowy tego węzła. 
Poza tym należy działać wspólnie 
z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Sama przebu-
dowa drogi nie wystarczy. Natęże-
nie ruchu na tym węźle jest bardzo 
duże. Jeszcze bardziej zakorkuje-
my trasę Gdańsk – Kościerzyna, 
jeśli nie będą wybudowane dodat-
kowe zjazdy, czy dodatkowe pasy 
ruchu na Obwodnicy Trójmiasta. 
Pod uwagę trzeba również brać 
plany związane z budową Obwod-
nicy Metropolitalnej – tłumaczy 
wicemarszałek.

WYJĄTKOWI NA SKALĘ KRAJU
Pomorski samorząd – jako jeden 
z  nielicznych w  Polsce – niema-
łe środki przeznacza również na 
poprawę transportu kolejowego. 
Mowa tu nie tylko o nowych tabo-
rze, ale również o infrastrukturze 
kolejowej. Można odnieść wraże-
nie, że mimo tych działań korków 
na pomorskich drogach nie uby-
wa, ale zgoła odmienną opinię na 
ten temat ma Ryszard Świlski.
– Każdego roku Urząd Trans-
portu Kolejowego przedstawia 
wyniki dotyczące ilości osób po-
dróżujących koleją. Z danych tych 
dowiadujemy się, że pomorskie 
jest absolutnym krajowym liderem 
w tych statystykach. Okazuje się, 
że mieszkańcy Pomorza odby-
wają statystycznie 27 kolejowych 
podróży w roku. Dla porównania 
mogę powiedzieć, że drugie w kla-
syfikacji województwo odnotowu-
je 15 podróży w roku. Nasz suk-
ces, to efekt rewitalizacji korytarza 
helskiego, kościerskiego i naszego 
sztandarowego produktu – Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej – 
podkreśla Ryszard Świlski.
Wiążą się z  tym coraz większe 
oczekiwania pasażerów, którzy 
szczególnie oczekują nowocze-
snych taborów. Nic zatem dziw-
nego, że w przeciągu trzech naj-
bliższych lat Szybka Kolej Miejska 
chce kupić nowe pociągi. Podobne 
inwestycje poczyni także pomor-
ski samorząd, który już ogłosił 
przetarg na 10 nowych pojazdów 
szynowych.
– Będziemy również elektryfiko-
wali Pomorską Kolej Metropoli-
talną. Przypomnę, że kręgosłu-
pem ruchu kolejowego jest linia 
201 Bydgoszcz – Kościerzyna 
– Gdynia, która będzie elektryfi-
kowana i  rozbudowywana przez 
PLK. Bez elektryfikacji wybudo-
wanego niedawno układu toro-
wego nie będziemy mogli w przy-
szłości wybudować drugiego, 
a nawet trzeciego toru. Dzięki obu 
tym przedsięwzięciom liczymy 
na częstszy i  liczniejszy przewóz 
pasażerów. Dążymy również do 
tego, żeby Polskie Linie Kolejo-
we przejęły trud budowy niezwy-
kle ważnego, leżącego na terenie 
Gdańska, odcinka linii 234, który 
jest bajpasem dla trasy 201. Dla-
czego jest to takie ważne? Jeśli roz-
pocznie się inwestycja na linii 201, 
to ruch kolejowy zostanie wstrzy-
many tam na co najmniej dwa 
lata. Nie możemy na to pozwolić, 
ponieważ PKM wozi w tej chwi-
li około 3 milionów pasażerów 

– wyjaśnia wicemarszałek. 
W nieco odleglejszej perspektywie 
jest również rewitalizacja linii 229, 
wiodącej z  Pruszcza Gdańskiego 
przez Straszyn, Kolbudy do Kar-
tuz, a dalej aż do Lęborka i Łeby. 
Znacznie szybciej spodziewać 
się można budowy dodatkowego 
toru SKM w  kierunku Pruszcza 
Gdańskiego i  Tczewa. Projekt 
miałby zakładać jego początek na 
stacji Gdańsk Śródmieście. 
– Znacznie intensywniej roz-
budowuje się jednak część pół-
nocna. Mam tu na myśli okolice 

Małego Trójmiasta Kaszubskie-
go i właśnie na tym rejonie swo-
je siły powinna skoncentrować 
SKM, budując dodatkowy tor 
w kierunku Wejherowa – zauważa  
Ryszard Świlski.

ZA 3 LATA WSPÓLNY BILET?
Mamy jeszcze jedną, bardzo do-
brą wiadomość dla osób korzy-
stających ze środków komunika-
cji publicznej na terenie Pomorza. 
Samorząd naszego województwa 
pracuje właśnie nad wspólnym 
biletem dla całego pomorskiego. 

Dzięki temu, podróżując auto-
busem ze Starogardu Gdańskie-
go dalej przez Gdańsk i  Gdynię 
Szybką Koleją Miejską, autobu-
sem do Pucka pojedzie się na jed-
nym bilecie.
– Będzie to znaczne ułatwienie, 
dzięki któremu podróżny nie bę-
dzie się martwił, czy ma ważny 
bilet. System wyliczy i pokaże od-
powiednią cenę. Mam nadzieję, że 
wspólny bilet pojawi się na Pomo-
rzu w ciągu trzech lat – mówi wi-
cemarszałek Świlski.

Krzysztof Lubański
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NORDIC WALKING

Utworzono trzecią grupę

Swego czasu informowaliśmy 
o  zajęciach nordic walking 
dla seniorów. Okazało się, że 
zainteresowanie tą formę spę-
dzania wolnego czasu prze-
szło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Na prośbę na-
szych mieszkańców utworzo-
na została dodatkowa, trzecia 
grupa. Spotkania odbywać się 
będą w  Kolbudach w  piątki 
o godzinie 12.30.
Zajęcia dla seniorów z  gmi-
ny Kolbudy są bezpłatne. 

Konieczne jest jednak zapi-
sanie się do grupy, co można 
zrobić bezpośrednio u  trene-
ra. Przypomnijmy, że będzie 
to już trzecia tego typu grupa. 
Pierwsza spotyka się w ponie-
działki o  godz. 10.15 (Urząd 
Gminy Kolbudy), druga 
w  środy o  godz. 10.00 (świe-
tlica wiejska ul. Glazurowa 1), 
a trzecia w piątki o godz. 12.30 
(Urząd Gminy Kolbudy).

(GR)

 Seniorzy z gminy Kolbudy chętnie uczestniczą w zajęciach 
nordic walking.
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  Kolbudzki urząd otrzymał kolejną prestiżową nagrodę

KOLBUDY – „GMINA NA 5!”

Otrzymali prestiżową nagrodę
Gmina Kolbudy uzyskała tytuł „Gmina na 5!” w tegorocznym rankingu opracowywanym 
przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badaniu poddano jakość obsługi 
potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Jednostki oceniano na podstawie audytu stron 
internetowych oraz analizy kontaktu elektronicznego z gminami metodą „tajemniczego klienta”.

Do Urzędu Gminy Kolbudy, 
wraz z  informacją o  przyzna-
nym tytule, dotarło zaproszenie 
na uroczystą galę. Wręczenie 
wyróżnień odbędzie się 24 – 
25 maja w Warszawie, podczas 
konferencji „Forum Gmin na 
5!”. Tego dnia opublikowany 
zostanie również tegoroczny 
ranking.
W  bieżącej edycji ocenie pod-
dano 675 gmin. W  ubiegło-
rocznej odsłonie rankingu 
wyróżnienie „Gmina na 5!” 
przyznano 59 jednostkom sa-
morządu terytorialnego z  całej 
Polski. Tytuł przypadł wówczas 
trzem samorządom z  naszego 
województwa.
Na czym polega ocena gmin? 
Studenci Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie „biorą pod 
lupę” komunikację jednostron-
ną, a więc przekazywanie infor-
macji poprzez oficjalne portale 
internetowe badanych jedno-
stek, jak również komunikację 
dwustronną, z  wykorzystaniem 
poczty elektronicznej. Tę drugą 

testuje „tajemniczy klient”, któ-
ry przesyła do urzędu swoje 
zapytanie. Ocenie poddawana 
jest m.in. jakość odpowiedzi, 
a  także czas, w  jakim została 
udzielona.
Próbę badawczą stanowią jed-
nostki o  najwyższych standar-
dach wobec inwestorów – gmi-
ny klas A i B według Rankingu 
Potencjalnej Atrakcyjności In-
westycyjnej (PAI), tworzonego 
przez Instytut Przedsiębiorstwa 
Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie.
– Już samo znalezienie się 
w  gronie ocenianych to duże 
wyróżnienie dla gminy. Otrzy-
manie tytułu „Gmina na 5!” to 
dowód na to, że jesteśmy otwar-
ci na rozwój przedsiębiorczości 
i  na potencjalnych inwestorów. 
Badanie przeprowadzane jest 
przez renomowaną, publiczną 
uczelnię. To obiektywny i  rze-
telnie opracowywany ranking. 
Przyznanie tytułu „Gmina na 
5!” i  zaproszenie do udziału 
w finałowej gali, która odbędzie 

się w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie, to wielka no-
bilitacja dla naszego samorządu. 
Jest to też kolejna w  ostatnich 
tygodniach prestiżowa nagro-
da przyznana naszemu urzę-
dowi. Przypomnę, że nie tak 
dawno miałem zaszczyt ode-
brać wyróżnienie w  konkursie 

o Pomorską Nagrodę Jakości – 
mówi Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. 
Ranking Gmin, jak przekonują 
organizatorzy, ma na celu wy-
łonienie samorządów charakte-
ryzujących się ponadprzeciętną 
jakością obsługi interesantów.

(RoN)
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REKLAMA

KTO JEST KIM W LOKALNEJ POLITYCE

Nie identyfikują się z żadną partią

Przed ukazaniem się kwietniowej 
gazety pytaliśmy Emilię Jóźwik, 
przewodniczącą Klubu Radnych 
„Radni dla Gminy Kolbudy”, 
czy ona oraz jej koledzy faktycz-
nie sympatyzują z PiS i dlaczego, 
idąc do wyborów, nie podawali do 
publicznej wiadomości faktu, iż 
ich kandydat na wójta ma tak bli-
skie związki z prawą stroną sceny 
politycznej. 
Odpowiedź otrzymaliśmy po za-
mknięciu poprzedniego wydania 
„Panoramy”, dlatego też do tema-
tu wracamy w tym miesiącu. A oto 
odpowiedź Emilii Jóźwik (pisow-
nia oryginalna).
„Nasz Klub absolutnie nie identy-
fikuje się z żadną partią. Osobiście 
jestem wielkim przeciwnikiem 
PiS-u  i  bardzo bolało mnie, że 
w  poprzednich wyborach próbo-
wano nas do PiS podpiąć. W na-
szym Klubie, jak i wielu tym po-
dobnych klubach zrzeszających 
niepartyjne osoby, na pewno znaj-
dują się zwolennicy różnych opcji 
politycznych. Ale to ich osobiste 
przekonania. Na gruncie małych 
samorządów lokalnych, takich jak 

W ostatnim numerze „Panoramy” ukazał się materiał dotyczący powiązań lokalnych polityków z partami politycznymi 
„Kto jest kim w lokalnej polityce”.

Gmina Kolbudy, nie ma miejsca na 
partie polityczne. Wiem, że wśród 
naszych mieszkańców są działacze 
i PiS, jak i PO, czy SLD. Nasz po-
przedni kandydat na wójta nie był 
członkiem PiS i  jak mi wiadomo 
do dziś nie ma legitymacji człon-
kowskiej. Choć mogę się mylić. 
Wykorzystuje swoją szansę. Ma 
do tego prawo. 4 lata temu nie był 
w PiS, jak i inni nasi kandydaci na 
radnych. To oszczercza kompa-
nia wójta Grombali miała nas we-
pchnąć w PiS.
Również w  tym roku założymy 
komitet wyborczy oparty na miesz-
kańcach, a nie na członkach partii. 
I zapewne będą wśród nich ludzie 
o różnych poglądach, ale tacy, dla 
których dobro Gminy jest najważ-
niejsze, a  nie układy i  przynależ-
ności. Można nam zarzucić różne 
rzeczy, ale na pewno nie przynależ-
ność do PiS. Wszyscy, którzy mnie 
znają osobiście, wiedzą, że jestem 
ostatnią osobą, która popierała by 
tę partię i jej prezesa. My jako rad-
ni chcemy tylko dobra Gminy i jej 
mieszkańców, a nie karier politycz-
nych” – napisała Emilia Jóźwik.

O  ustosunkowanie się do tych 
zarzutów poprosiliśmy również 
Leszka Grombalę, wójta gminy 
Kolbudy.
– Jaki jest koń, każdy widzi – od-
powiada na zarzuty o  oszczerczą 
kampanię Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. – Fakty mówią 

same za siebie. A te, cytując kla-
syka, są w  tym przypadku pora-
żające. Przed ostatnimi wyborami 
mój kontrkandydat zapewniał, że 
nie identyfikuje się z żadną partią. 
A po wygranych przez PiS wybo-
rach natychmiast został namasz-
czony przez to ugrupowanie na 

wysokie stanowiska. I  trudno mi 
uwierzyć, że ludzie, którzy star-
towali z jego komitetu nie podzie-
lali, choć w części, jego poglądów. 
Przed zbliżającymi się wyborami, 
sytuacja się powtarza. Część kan-
dydatów na radnych czy na sta-
nowisko wójta będzie się starało 

ukryć swoje poglądy. Dlaczego? 
Nie mam pojęcia. Fakty są jednak 
takie, że robią to ci sami ludzie, co 
4 lata temu. Przypadek? Nie sądzę 
– mówi Leszek Grombala.

(GR)

TAXI NA MINUTY

POWITANIE LATA

Traficar już w Pruszczu Gdańskim

Bajm zagra w Kolbudach

Od niedawna w  stolicy powia-
tu gdańskiego można korzystać 
z  usług samochodów na minu-
ty, oferowanych przez system 
Traficar.
Korzystanie z nich wymaga za-
rejestrowania się w systemie. Jed-
nak i bez tego można sprawdzić 
ile samochodów i w jakich lokali-
zacjach znajduje się obecnie w na-
szym mieście. Przeważnie to 7 do 
10 samochodów, rozlokowanych 
równomiernie na całym obszarze 
Pruszcza Gdańskiego. Procento-
wo najwięcej we wschodniej czę-
ści miasta. 
– Pojawienie się samochodów 

W sobotę 30 czerwca w Gmin-
nej Przystani Żeglarskiej 
w Kolbudach odbędzie się tra-
dycyjny festyn z okazji „Powi-
tania Lata”. To wyjątkowe wy-
darzenie jak co roku uświetni 
występ prawdziwej muzycznej 
gwiazdy. Powiemy tylko: Beata 
i Bajm! 
Ponieważ czas płynie szyb-
ko, a  ciekawość mieszkańców 
wzrasta z  każdym dniem – 
co potwierdza rosnąca liczba 
zapytań, jakie otrzymujemy 
– już dziś uchylamy rąbka ta-
jemnicy i  udzielamy pewnych 

na minuty w naszym mieście to 
efekt listu intencyjnego, podpi-
sanego w  ubiegłym roku przez 
burmistrza Janusza Wróbla. Sy-
gnatariuszami listu byli: Gdańsk, 
Gdynia, Pruszcz Gdański, Reda, 
Rumia, Sopot, Wejherowo, Sto-
warzyszenie Obszar Metropo-
litarny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
a także Fundacja Promocji Pojaz-
dów Elektrycznych, Innobaltica 
Sp. z o.o. oraz firmy wdrażające 
usługę – informuje Bartosz Gon-
dek, rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

(BG)

informacji na temat najbliższe-
go gminnego festynu, którym 
powitamy Lato 2018.
Stało się już tradycją, że każ-
dego roku podczas inauguracji 
i  pożegnania sezonu wakacyj-
nego towarzyszą nam znako-
mici muzyczni goście. Rów-
nież w  tym roku scenę przy 
Gminnej Przystani Żeglarskiej 
w Kolbudach rozświetli gwiaz-
da największego krajowego 
formatu.
Więcej w  kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(RoN)
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OTYŁOŚĆ U DZIECI

Jak pomóc dziecku 
z nadwagą?
Nadwaga i otyłość to problem, 
który dotyka coraz większej ilo-
ści dzieci i młodzieży na całym 
świecie. Szacuje się, że w  Pol-
sce zmaga się z nią co czwarte 
dziecko. Nadwagę ma obecnie 
29 procent 11-latków i  prawie 
tyle samo 14-latków. Problem 
narasta a  specjaliści alarmu-
ją, że otyłość staje się epidemią 
wśród dzieci, dodatkowo będąc 
przyczyną wielu chorób i  nie-
prawidłowości rozwojowych. 
Aby poradzić sobie z tym pro-
blemem, bądź nie dopuścić do 
nadwagi należy zacząć od zmia-
ny nawyków żywieniowych dla 
całej rodziny oraz zwiększenia 
aktywności fizycznej. Chipsy 
i słodycze w nadmiarze powo-
dują bóle brzucha i  odbiera-
ją apetyt na pełnowartościo-
we posiłki. Można je zastąpić 
zdrowymi i  smacznymi prze-
kąskami, takimi jak bakalie, su-
szone owoce, chipsy owocowe 
i  warzywne oraz wykorzystać 
sezonowe owoce i przyrządzać 
z nich lody sorbetowe, koktajle 
czy sałatki. Piękna pogoda oraz 
dłuższe dni, to idealna okazja, 
aby aktywnie spędzać czas na 
świeżym powietrzu. Spacery, 
jazda na rowerze, hulajnodze 
czy rolkach to zawsze świetny 
pomysł na spędzanie wolnego 

czasu z  rodziną. Przy takich 
wypadach zamiast słodkich, 
gazowanych napojów, lepiej 
mieć przy sobie wodę, do której 
zawsze można dodać świeżych 
owoców, tym samym nadając jej 
różne smaki. Kolejnym krokiem 
jest wspólne przygotowywa-
nie posiłków, podczas których 
dziecko będzie miało wpływ na 
to, co je oraz poczuje odpowie-
dzialność, która z czasem stanie 
się dobrym przyzwyczajeniem. 
Podczas robienia zakupów 
czytajmy z  dziećmi etykiety 
informujące o  wartościach od-
żywczych produktów. Jedzenie 
podawajmy w mniejszych taler-
zach, w mniejszych porcjach niż 
dotychczas. Ważne, aby posiłki 
były spożywane wspólnie przez 
całą rodzinę oraz aby w  mia-
rę możliwości wszyscy jedli to 
samo. Należy unikać jedzenia 
przed telewizorem lub kompu-
terem. Warto ustalić, że wszy-
scy na czas obiadu odkładają te-
lefony. Dbajmy też o prawidło-
wą ilość snu dziecka, wynoszącą 
co najmniej 7–8 godzin. Nie-
prawdą jest, że pulchne dziecko 
jest oznaką zdrowia. Pamiętaj-
my, że otyłe dziecko, stanie się 
otyłym dorosłym.

(pau.)
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  Najkosztowniejszym przedsięwzięciem realizowanym ze środ-
ków unijnych była przebudowa kanału Raduni

SAMI NIE WYKONALIBY NAWET POŁOWY PRZEDSIĘWZIĘĆ

Unijne miliony na powiatowe inwestycje 
1 maja minęło 14 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co przysporzyło 
naszemu krajowi wielu korzyści. Od kilku lat do naszego kraju płynie szeroki strumień 
unijnych pieniędzy, które wydawane były również na inwestycje powiatowe.

Po unijne środki powiat gdań-
ski sięga od lat. Dzięki unijne-
mu wsparciu prowadzona bę-
dzie chociażby termomoderni-
zacja Zespołu Szkół Rolniczych 
w Rusocinie.
– Przypomnę, że jest to inwesty-
cja realizowana w ramach więk-
szego projektu, w skład którego 
weszły jeszcze prace termomo-
dernizacyjne wykonane w  roku 
ubiegłym w  pruszczańskim 
„ogrodniku” oraz Domu Pomo-
cy Społecznej w  Zaskoczynie. 
Tu z  kolei prace rozpoczną się 
w  przyszłym roku – mówi „Pa-
noramie” Stefan Skonieczny, sta-
rosta gdański.
Roboty w  Rusocinie nie mogą 
się rozpocząć w tej chwili, ponie-
waż pracownicy przeszkadzaliby 
w  prowadzeniu zajęć. Dlatego 
też pierwsze roboty ruszą dopie-
ro po zakończeniu roku szkol-
nego. Dodajmy, że na prace ter-
momodernizacyjne wszystkich 
trzech obiektów nasz powiat 
otrzymał z UE ponad 7 mln zł. 
– Nie są to jedyne unijne środki, 
które pozyskaliśmy dla oświaty. 
Przypomnę, że powiat otrzymał 

też dofinansowanie w  wyso-
kości blisko 5 milionów zło-
tych na uruchomienie nowych 
kierunków nauczania. Dzięki 
temu udało się odpowiednio 
wyposażyć pracownie dydak-
tyczne, a  przy tym przyciągnąć 
uczniów do naszych dwóch szkół 
w Pruszczu Gdańskim i Rusoci-
nie – dodaje starosta.
Dzięki unijnym pieniądzom re-
alizowany jest również projekt, 
w  ramach którego prowadzone 
są szkolenia dla osób bezrobot-
nych z powiatu gdańskiego.
– Szkolenia prowadzimy dla 50 
bezrobotnych, których ciężko 
było znaleźć, ponieważ stopa 
bezrobocia na terenie naszego 
powiatu jest stosunkowo niska. 
Jest to program wieloletni. Każ-
dego roku otrzymujemy ok. 1,8 
miliona złotych na znalezienie, 
szkolenie, zorganizowanie stażu 
i doprowadzenie do zatrudnienia 
osób bez pracy – tłumaczy Stefan 
Skonieczny.
Zdecydowanie najdroższą inwe-
stycją realizowaną przez powiat 
była przebudowa kanału Raduni. 
Inwestycja realizowana w dwóch 

etapach, w całości sfinansowana 
ze środków zewnętrznych, kosz-
towała ponad 50 mln zł. 
– Trudno wyrokować ile inwe-
stycji udałoby się przeprowa-
dzić, gdyby nie finansowa po-
moc z Unii Europejskiej. Myślę 
jednak, że z  własnych środków 
udałoby się zrealizować zaledwie 
połowę wykonanych przedsię-
wzięć. Myślę, że samorząd po-
wiatu gdańskiego nie podjąłby 
się nawet przebudowy kanału 

Raduni, ponieważ nie bylibyśmy 
w  stanie nawet zaciągnąć tak 
wysokiej pożyczki. A  mówiąc 
już o  bezpieczeństwie powo-
dziowym, chciałbym dodać, że 
jeszcze w tym roku budować bę-
dziemy dwa podziemne zbiorni-
ki retencyjne przy ulicy Obroń-
ców Wybrzeża – tłumaczy Ste-
fan Skonieczny.

(lubek)

REKLAMAREKLAMA
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ERGO ARENA

Gwiezdne wojny
– Już 12 października w Ergo 
Arenie odbędzie się premie-
ra pierwszego filmu z  sagi 
„Star Wars”. Na ogromnym 
ekranie widzowie zobaczą 
„Nową Nadzieję”, która zapo-
czątkowała serię „Gwiezdne 
Wojny”. Muzykę Johna Wil-
liamsa na żywo będzie wyko-
nywać Praska Orkiestra Sym-
foniczna. Bilety są już dostęp-
ne w  sprzedaży – informuje 
Bartosz Tobieński, rzecznik 
prasowy Ergo Areny.
Od premiery filmu „Star 
Wars” minęło już ponad 
40 lat. W  tym czasie obraz 
stał się kultowym dziełem, 
prawdziwym przełomem 
w kinematografii. 
– Kreacje bohaterów, hi-
storia i  sposób nakręcenia 
filmu, zmieniły postrzega-
nie sztuki filmowej. Ważną 
częścią filmu stała się także 
niezapomniana, rozpozna-
walna przez wszystkich mu-
zyka Johna Williamsa. Fani 
w  Polsce będą mieli moż-
liwość obejrzenia dzieła na 
wielkim ekranie. Ścieżkę 
dźwiękową wykona Praska 
Orkiestra Symfoniczna pod 
batutą Christophera Eliota 
– mówi Bartosz Tobieński, 
który zauważa, że kompozy-
tor John Williams znany jest 

przede wszystkim dzięki mu-
zyce do wszystkich dziewięciu 
filmów sagi „Star Wars”. Za 
część „Nowa Nadzieja”, na-
kręconą jako pierwszą z  serii, 
w 1977 roku otrzymał Oscara. 
Za pracę przy innych filmach 
z serii „Gwiezdne Wojny” zdo-
był cztery kolejne nominacje do 
nagrody Akademii.
Dodajmy, że John Williams ma 
w swoim dorobku cztery Osca-
ry, siedem nagród Brytyjskiej 
Akademii Filmowej, dwadzie-
ścia dwie nagrody Grammy. 
Za swoją pracę był pięćdzie-
sięciokrotnie nominowany do 
Oscara, co uczyniło go najczę-
ściej nominowanym, żyjącym 

człowiekiem. 
– Jest na drugim miejscu naj-
częściej nominowanych ludzi 
na świecie, tuż za Waltem 
Disneyem. W 2005 roku jego 
muzyka do filmu „Gwiezd-
ne Wojny: Nowa Nadzieja”, 
została uznana przez Ame-
rykański Instytut Filmowy 
za najlepszą muzykę wszech 
czasów. Williams napisał 
również muzykę do dziewię-
ciu innych filmów, które nale-
żą do dwudziestu najbardziej 
dochodowych filmów w  hi-
storii – podsumowuje Bartosz 
Tobieński.

(GR)
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Pruszcz zatrzymany 
w kadrze 
Jeszcze tylko do końca maja 
można przesyłać prace fotogra-
ficzne do konkursu „Pruszcz 
zatrzymany w  kadrze”, które-
go celem jest próba uchwyce-
nia i zatrzymania w obiektywie 
różnych spojrzeń na miasto, 
a  przy okazji pokazanie tego 
miejsca takim, jakim widzą go 
mieszkańcy i turyści.
Jak informują organizatorzy 
konkursu, prace w  kopercie 
z  dopiskiem „Pruszcz zatrzy-
many w kadrze” należy nadesłać 
w terminie do 31 maja na adres: 
Urząd Miasta Pruszcz Gdań-
ski, ul. Grunwaldzka 20, 83-
000 Pruszcz Gdański lub do-
starczyć osobiście do Referatu 
Współpracy i  Promocji, pokój 
37 w Urzędzie Miasta. Do na-
desłanych zdjęć należy dołączyć 
oddzielną, zaklejoną kopertę 
zawierającą dane: imię, nazwi-
sko, adres i numer telefonu.
Prace fotograficzne należy 
złożyć w  formie papierowej 
i w wersji elektronicznej. Mogą 
one być wykonane dowolną 
techniką, ale muszą być w for-
mie papierowej (dowolny format 
wydruku, nie mniejszy jednak 
niż format A4 – minimum 297 
mm na dłuższym boku zdjęcia, 
wydruk na dowolnym papierze). 
Jeśli zaś chodzi o formę elektro-
niczną, to fotografia powinna 

być zapisana w  formacie „jpg” 
lub „tiff” z  minimalną kom-
presją (rozmiar zdjęcia w pliku 
powinien być możliwie duży, 
minimum 4000 px na dłuż-
szym boku, najlepiej, by roz-
dzielczość wynosiła 300 dpi). 
Zdjęcia powinny być zapisane 
na płycie CD lub DVD z  po-
daniem nazwiska autora oraz ze 
wskazaniem miejsca wykonania 
zdjęcia. Fotografie zgłoszone 
do konkursu nie będą zwracane 
uczestnikom, a każdy może ich 
zgłosić maksymalnie 3 sztuki. 
Dla autorów najlepszych prac 
organizatorzy przewidzieli 
nagrody. Zwycięzca konkur-
su otrzyma nagrodę pieniężną 
w wysokości 1500 zł, o połowę 
mniej otrzyma zdobywca dru-
giego miejsca, a 500 zł – trze-
ciej pozycji. Natomiast osoby 
wyróżnione otrzymają nagro-
dy rzeczowe. Wręczenie na-
gród zaplanowano na czerwco-
wym posiedzeniu Rady Miasta 
Pruszcz Gdański.
Szczegółowe zasady uczestnic-
twa w  konkursie znajdują się 
w  regulaminie konkursu, któ-
rego pełna treść dostępna jest 
stronie internetowej pruszczań-
skiego urzędu miasta. 

(GR)

mój kamień 
rośnie na 
uroczysku przez 
wszystkie lata 
i krótkie chwile 
i niby nic coraz 
to trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa ja 
się starzeję 
a jego ubywa

Piotr  
Szczepański
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SZKOŁA PRZYJAZNA KOSZYKÓWCE

Ewenement na koszykarskiej 
mapie Polski 
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach został uhonorowany 
tytułem Szkoły Przyjaznej Koszykówce. Tytuł przyznawany jest od 2014 roku przez Zarząd 
Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Tytułu tego nie przyznano przypadkowo, 
ponieważ zawodnicy „Bryzy” mają na swoim koncie wiele sukcesów. 

Sekcja koszykówki przy 
Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „Bryza” w Kolbudach po-
wstała 14 lat temu, a jej założy-
cielami byli Magdalena i Jacek 
Szymkiewiczowie. 
 – Już pierwszy nabór zakończył 
się naszym ogromnym sukce-
sem, ponieważ drużyna chłop-
ców wywalczyła Mistrzostwo 
Polski Szkół Podstawowych, 
natomiast zespół dziewcząt 
w  tak poważnych zawodach 
wywalczył brązowy medal, 
ale już rok później kolbudz-
ki team pozazdrościć sukce-
su chłopcom i  również zdobył 
złoty medal mistrzostw Polski. 
Niewiele jest chyba podstawó-
wek, które mają na swoim kon-
cie trzy medale mistrzowskie-
go championatu – wspomina 
Magdalena Szymkiewicz. 
Często zdarza się, że zawod-
nicy odnoszący sukcesy jako 
juniorzy nie kontynuują karie-
ry zawodowej. W  Bryzie tak 
nie jest. Dwoje zawodników, 
którzy zdobyli wtedy meda-
le mistrzostw Polski, konty-
nuuje karierę koszykarską. 
Mowa o  zawodniku Rosy Ra-
dom – Danielu Szymkiewiczu 
i  Monice Naczk z  TS Ostovii 
Ostrów Wielkopolski, którzy 
powoływani byli do juniorskich 
kadr reprezentacji Polski. 
 – Teraz nasze drużyny rów-
nież walczą z  koszykarskimi 

potęgami o medale mistrzostw 
Polski. Ostatnio odpadliśmy 
w  ćwierćfinale mistrzostw 
Polski U14, gdzie walczyliśmy 
z  drużynami z  Krakowa, Lu-
blina i Pabianic, a więc z dru-
żynami z wielkich miast, gdzie 
kandydatów do gry w  zespo-
łach jest znacznie więcej niż 
w stosunkowo niewielkiej gmi-
nie Kolbudy – zauważa Mag-
dalena Szymkiewicz.
W  dobie tabletów, interne-
tu, smartfonów i  komputerów 
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bardzo trudno zachęcić mło-
dych ludzi do wyjścia z domu, 
a  tym bardziej do uprawiania 
sportu.
 – Nie narzekamy na brak chęt-
nych. Nasz sukces to przede 
wszystkim bardzo dobra 
współpraca z  rodzicami, któ-
rym uświadamiamy potrzebę 
aktywnego odpoczynku ich 
dzieci. To również efekt zna-
komitej współpracy z  dyrek-
torem szkoły Robertem Aszy-
kiem, ale i  z władzami gminy, 

IV LIGA

Niskie loty GKS
Bardzo słabo spisują się w tym 
sezonie zawodnicy kolbudzkie-
go GKS. Od lat nasza drużyna 
zajmowała miejsca w środkowej 
części tabeli. W  tym sezonie 
GKS zajmuje dopiero 14. miej-
sce i  ma zaledwie trzy punkty 
przewagi nad strefą spadkową.
Wiadomo już, że do okręgówki 
spadnie Sokół Wyczechy, który 
zgromadził dotychczas tylko 
3 punkty. W  strefie spadko-
wej, z  dorobkiem 25 punktów, 
znajduje się również Cartu-
sia Kartuzy. GKS ma tylko 28 
punktów, a więc niewiele więcej 
niż po rundzie jesiennej. Dość 

powiedzieć, że ostatnie zwy-
cięstwo kolbudzka drużyna od-
niosła 18 marca, pokonując 2:1 
Kaszubię Kościerzynę.
W  najbliższą sobotę (19 maja) 
GKS podejmować będzie 
w  Kolbudach (o  godz. 14.00) 
rezerwy Arki. Tydzień później 
zagra mecz wyjazdowy w  Lę-
borku, a  kolejne spotkanie na 
własnym terenie rozegra 31 
maja o  godz. 18.00. Przeciw-
nikiem GKS będą „anioły” 
z Garczegorza.

(GR)

dzięki której mamy do dyspo-
zycji wszystkie obiekty, gdzie 
mogą trenować nasi podopiecz-
ni. Nasz sukces oparty jest tak-
że na wysoko wykfalifikowanej 
kadrze trenerskiej – mówi nam 
Magdalena Szymkiewicz. 
Pośród wielkich miast Kol-
budy są ewenementem na 
koszykarskiej mapie Polski. 
Miejmy nadzieję, że kolejne 
sukcesy naszych koszykarzy  
są kwestią czasu. 

(lubek)

CZARNI GONIĄ GKS KOWALE

Nasze drużyny walczą o mistrzostwo
Coraz bliżej rozstrzygnięć w grupie pierwszej V ligi. Na fotelu lidera nieprzerwanie 
zasiada drużyna GKS Kowale. Nowym wiceliderem zostali niedawno Czarni, 
którzy wyprzedzili MKS Władysławowo.

Do zakończenia zmagań pozo-
stało wprawdzie jeszcze sześć 
kolejek, ale już tylko prawdzi-
wa katastrofa mogłaby spowo-
dować, że któryś z  naszych re-
prezentantów nie wywalczyłby 
awansu do IV ligi.
Mistrzem rundy wiosennej są 
Czarni, którzy w  tym roku za-
notowali tylko jeden remis – 
właśnie z GKS Kowale, a pozo-
stałe spotkania kończyły się ich 
zwycięstwem. Piłkarze z Prusz-
cza Gdańskiego ograli 4:1 jed-
nego z  kandydatów do awansu 
i  niedawnego wicelidera MKS 
Władysławowo.

W ostatniej kolejce GKS Kowa-
le wygrały na wyjeździe z rezer-
wami gdyńskiego Bałtyku 2:1. 
Wyjazdowe zwycięstwo odnie-
śli również Czarni. Zawodni-
cy z  Pruszcza Gdańskiego 3:2 
ograli gdańską Polonię.
25 kolejka spotkań V ligi ro-
zegrana zostanie w  najbliższy 
weekend. Czarni podejmować 
będą w  sobotę 19 maja rezerwy 
Bałtyku, natomiast GKS Kowale 
tego samego dnia (o godz. 14.00) 
podejmować będą Kamionkę 
Sopot. Mistrza V ligi poznamy 
23 czerwca.

(lubek)

V LIGA
1 . GKS Kowale   24 62 84:28
2. Czarni Pruszcz Gdański 24 57 62:27
3. MKS Władysławowo 24 55 59:20
4. Wietcisa Skarszewy 24 45 57:36
5. Orlęta Reda  23 40 65:28
6. Bałtyk II Gdynia 24 38 53:37
7. KS Kamienica Królewska 24 35 60:41
8. Orzeł Trąbki Wielkie 23 34 35:43
9. Sztorm Mosty  24 29 29:38
10. GKS Sierakowice 23 28 35:40
11. Polonia Gdańsk 24 27 34:38
12. Gedania II Gdańsk 24 27 39:49 
13. Kaszuby Połchowo 23 20 39:69
14. Sokół Ełganowo 24 17 21:63
15. Kamionka Sopot 24 15 26:72
16. KS Mściszewice 24 13 28:97

POPŁYŃ I TY

Żaglowcem po zatoce
– Do 22. Zlotu Żaglowców 
Baltic Sail Gdańsk zostało już 
niewiele dni. Tydzień temu ru-
szyliśmy ze sprzedażą biletów 
na rejsy żaglowcami. Mercedes, 
Kapitan Borchardt, Baltic Be-
auty, Ark, Ernestine, Bryza H, 
Libava, Baltic Star, Joanna Sa-
turna, Bonawentura, Hiorten, 
Sta Maria, czyli 12 żaglowców 
z Polski, Niemiec, Szwecji, Fin-
landii oraz Niderlandów. Łączna 
powierzchnia ich żagli to ponad 
3200 m². 38 rejsów i 4300 bile-
tów – takie możliwości czeka-
ją na uczestników zlotu Baltic 
Sail Gdańsk – zachęca Mile-
na Mieczkowska z  Fundacji 
Gdańskiej.
Zlot żaglowców to wydarzenie, 
które co roku przyciąga nie tylko 
dużą ilość żeglarzy i marynarzy, 
ale także tych, którzy dopiero 
marzą o morskiej przygodzie. 
– Specjalnie dla tych osób zo-
stała przygotowana oferta rejsów 
po wodach Zatoki Gdańskiej. 
Każdy rejs trwa około 3 godzin 
i  rozpoczyna się na nabrzeżu 
przy Targu Rybnym. W trakcie 

pierwszej części rejsu obserwo-
wać można niezwykle ciekawe 
życie portowe wraz z jego histo-
rycznymi elementami. Po opusz-
czeniu główek, jachty wypłyną 
na wody Zatoki Gdańskiej. Poza 
jednostkami pływającymi w rej-
sy, gośćmi Baltic Sail będzie jesz-
cze ponad 10 żaglowców – infor-
muje Milena Mieczkowska.
Baltic Sail odbędzie się w dniach 
5 – 8 lipca. Na Motławie pojawi 
się nowy żaglowiec – Mercedes, 
który jest jednym z najnowszych 
statków w  międzynarodowej 
flocie żaglowców. Ten pływają-
cy pod holenderską banderą ża-
glowiec to największa jednostka 
biorąca udział w zlocie, na jego 
pokładzie mieści się aż 140 osób. 
Liczy sobie 50 metrów długości, 
ma 18 żagli o łącznej powierzch-
ni 900 m². 
Cena biletów to 59 zł, a dla po-
siadaczy Karty Mieszkańca 
Miasta Gdańska 30 proc. zniż-
ki. Bilety są dostępne na stronie 
balticsail.pl.

(GR)

ROZKŁAD REJSÓW: 
Czwartek, 5 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00. 
Piątek, 6 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00. 
Sobota, 7 lipca: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00. 
Niedziela, 8 lipca: 9.00, 10.00, 14.00 – rejs z paradą.




