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Chcą być szkołą z tradycjami 
Za nami spotkania organizacyjne rodziców, których dzieci 
chodzić będą do nowo tworzonej szkoły w  Kowalach. 
Podano rodzicom informacje dotyczące przydziału dzieci do 
poszczególnych klas i zapoznano ich z wychowawcami.

Do Kolbud znów zawitają gwiazdy estrady z pierwszych stron gazet. Tym razem kolbudzkiej publiczności 
zaprezentuje się Beata Kozidrak z zespołem Bajm, która wystąpi na imprezie z okazji powitania lata (30 czerwca). 
Oprócz Beaty Kozidrak tegoroczne lato witać będzie grup Surf N’roll grająca utwory z lat 60. I 70., głównie 
legendarnego zespołu The Shadows. Posłuchamy również przebojów jednej z najważniejszych ikon popkultury 
„Króla” Elvisa Presleya, które wykona dla nas Adam Gałka.
Impreza, która odbędzie się oczywiście na kolbudzkiej przystani żeglarskiej rozpocznie się o godz. 18.00, a potrwa 
zapewne do wczesnego rana.

Metamorfoza wydziału komunikacji 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w  Prusz-
czu Gdańskim przeszedł metamorfozę. Kosztem 700 tys. 
zł. wyremontowano salę przyjęć, dzięki czemu została ona 
w pełni dostosowana do wymogów RODO.

Niższa cena, częstszy odbiór odpadów 
W ostatnim czasie na terenie gminy Kolbudy 
wiele zmieniło się w systemie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Postanowiono 
m.in. zwiększyć częstotliwość ich odbioru. 

Grombala odchodzi z samorządu   
Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, w  tym 
roku żegna się z  kolbudzkim samorządem. Na 
podsumowanie jego 20-letniej pracy przyjdzie jeszcze 
pora. My porozmawiamy o sprawach bieżących.
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Lato powitamy z gwiazdami 
BAJM I ELVIS PRESLEY
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• 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

• 15 – 17 (sobota – niedziela),  
Dni Pruszcza Gdańskiego

• 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

• 23 – 24 czerwca (sobota – niedziela), Slow 
Fest Sopot, godz. 11.00, molo w Sopocie

• 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

• 4 – 8 lipca (środa – niedziela), 34. Festiwal 
Dźwięki Północy, Centrum św. Jana 
w Gdańsku, ul. Świętojańska 50

• 6 – 8 lipca (piątek – niedziela), Dorszowe 
Żniwa, Zielona Brama w Przywidzu

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

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

• 22 lipca (niedziela), Ayo., godz. 20.00, Teatr 
Muzyczny w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 25 – 29 lipca (środa – niedziela), Globaltica, 
Park Kolbki w Orłowie, al. Zwycięstwa 291

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

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

• 28 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika

• 29 lipca (niedziela), Agnieszka Chylińska, 
godz. 20.30, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 10 sierpnia (piętek), IRA, godz. 20.00,  
Tarasy przy Aquaparku w Sopocie,  
ul. Góra Zamkowa 3/5

• 31 sierpnia (piątek), Grażyna Brodzińska, 
godz. 19.00, Opera Leśna w Sopocie, ul. 
Moniuszki 12

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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  Krzysztof Hypki, prezes Gminnego Zakładu Usług  
Komunalnych w Kolbudach pracuje nad rozwiązaniami, które 

umożliwiłyby kolejną obniżkę cen wywozu śmieci  

NIE WSZYSCY SEGREGUJĄ ŚMIECI

Niższa cena, częstszy odbiór odpadów 
W ostatnim czasie na terenie gminy Kolbudy wiele zmieniło się w systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Utworzono spółkę, która zajmuje się 
realizacją tego zadania, obniżono ceny za odbiór śmieci, a teraz postanowiono 
zwiększyć częstotliwość ich odbioru. Do tych pozytywnych zmian nie dostosowują 
się niestety sami mieszkańcy. 

Już kilka tygodni temu za-
uważono, że odbiór tworzyw 
sztucznych i  metali realizo-
wany jest zdecydowanie zbyt 
rzadko. W związku z tym żółte 
worki odbierane będą częściej. 
– Trwają również prace nad 
uproszczeniem systemu wywo-
zu. Odpady zbierane selektyw-
nie w workach miałyby być od-
bierane w  terminie, w  którym 
opróżniane będą pojemniki 
BIO i  zmieszane. Żółte wor-
ki z  zabudowy jednorodzinnej 
odbierane będą raz na dwa ty-
godnie, natomiast w  zabudo-
wie wielorodzinnej pojemni-
ki z  tworzywami sztucznymi 
i  metalami opróżniane będą 
dwa razy w tygodniu. W zabu-
dowie jednorodzinnej nowe za-
sady chcielibyśmy wprowadzić 
od lipca, natomiast w  przy-
padku zabudowy wielorodzin-
nej zwiększenie częstotliwości 
odbioru będziemy wprowa-
dzać już w  czerwcu – infor-
muje Krzysztof Hypki, prezes 
Gminnego Zakładu Usług Ko-
munalnych w Kolbudach. 
Wywóz szkła oraz papieru i tek-
tury w zabudowie jednorodzinnej 
realizowany będzie raz w  mie-
siącu. W  przypadku zabudowy 
wielorodzinnej ten rodzaj odpa-
du odbierany będzie raz w tygo-
dniu. Z  kolei częstotliwość od-
bioru odpadów BIO oraz zmie-
szanych w przypadku zabudowy 

jednorodzinnej zostanie utrzy-
mana. Od maja do września brą-
zowe i  czarne pojemniki opróż-
niane będą raz w  tygodniu. Od 
października do kwietnia raz na 
dwa tygodnie. W zabudowie wie-
lorodzinnej dwa razy w tygodniu.
Gminny Zakład Usług Komu-
nalnych pracuje nad rozwiązania-
mi, które umożliwiłyby kolejną 
obniżkę ceny. Takim sposobem 
jest utworzenie własnej, małej 
sortowni odpadów selektywnych 
i sprzedaż czystego surowca.
– Wystarczą dwie osoby do ob-
sługi prostej linii. W  niewiel-
kim pomieszczeniu, bez szko-
dy dla środowiska, moglibyśmy 
szczegółowo rozdzielać po-
szczególne frakcje. Miesięczny 
zysk ze sprzedaży tak wyse-
lekcjonowanego odpadu po-
zwoliłby nam na obniżkę cen. 
Instalacja wymaga jednak sze-
regu uzgodnień, w tym decyzji 
środowiskowej, nie można więc 
uruchomić jej z dnia na dzień. 
Sądzę, że na wdrożenie takiego 
rozwiązania potrzebować bę-
dziemy około roku – tłumaczy 
Krzysztof Hypki.
Do tej beczki miodu trzeba 
jednak dołożyć łyżkę dzie-
gciu. Nie wszyscy mieszkań-
cy – szczególnie osiedla Olimp 
w Kowalach – przestrzegają no-
wego systemu segregacji śmieci.
– Cały czas uczymy się no-
wych zasad segregacji, które 

obowiązują od kwietnia. Niepo-
koić może fakt, że pojemniki do 
selektywnej zbiórki, które od-
bieramy z  dużych osiedli, czę-
sto zawierają odpady zmiesza-
ne. O  ile mieszkańcy domków 
z  reguły sumiennie wywiązują 
się z  obowiązku i  złożonych 
w  gminie deklaracji o  selek-
tywnej zbiórce, to w zabudowie 
wielorodzinnej, gdzie odpowie-
dzialność się rozmywa, zasady 
selekcji nie zawsze są sumien-
nie stosowane. Segregacji takich 
odpadów dokonywać więc mu-
szą pracownicy spółki, którzy 
w  tym samym czasie mogliby 

BRAK ZGODY NA STYL PRACY, JAKI DOMINUJE W RADZIE

Radny Stankiewicz nie bierze udziału w sesjach 
Grzegorz Stankiewicz, radny 
z  Kowal zrzeszony w  Klubie 
Radnych Radni dla Gminy 
Kolbudy, w  ciągu ostatnich 
czterech lat uczestniczył w… 
14 posiedzeniach sesji. 
Większość jego obecności 
miała miejsce w  pierwszym 
roku sprawowania mandatu 
radnego, gdyż w 2016 roku na 
sesji nie był ani razu, w 2017 
roku 4 razy, a  w  2018 roku 
również nie był obecny na 
żadnej sesji.
Nie lepiej wygląda sytuacja 
z  obecnością na posiedze-
niach komisji rady gminy. 
O ile w 2014 roku obecny był 
2 razy, 2015 – 6 razy, a 2016 
– 4 razy, to od początku 
2017 roku radny Stankiewicz 
nie był obecny ani razu na 
komisjach.
Nie przeszkadzało to radne-
mu z  Kowal pobrać w  tym 

okresie (do końca 2017 roku) 
dietę w  łącznej wysokości 
28684 zł.
– Moja nikła frekwencja w pra-
cach Rady Gminy Kolbudy 
pomyślana jest jako brak zgo-
dy na styl pracy, jaki dominu-
je w  radzie mijającej kadencji. 
Styl ten, wykorzystując instru-
menty organizacyjne dozwo-
lone prawem, wyeliminował 
dyskusję o  potrzebach miesz-
kańców Kowal z  przestrzeni 
społeczności gminy Kolbudy. 
Pierwszym krokiem był brak 
przyjmowania przez radę co-
rocznie składanych wniosków 
o odbywanie sesji w godzinach 
popołudniowych, tak by w nie-
wielkim stopniu kolidowało to 
z  moimi obowiązkami zawo-
dowymi. W trakcie prac w ko-
misjach złożyłem blisko 50 
wniosków, które zostały odrzu-
cone praktycznie bez dyskusji. 

Jeżeli dyskusja była, to uzasad-
nieniem dla odrzucenia wnio-
sków inwestycyjnych były pla-
ny budowy szkoły w Kowalach. 
Efektem takich działań komisji 
budżetowej jest modernizacja 
w  roku wyborczym fragmentu 
drogi Przy Sadzie, mimo że od 
kilku lat składane były wnio-
ski o  budowę drogi w  całości 
razem z  koniecznymi instala-
cjami. Uczestniczyłem w  se-
sjach i  głosowaniach dotyczą-
cych DW221, szkoły, budże-
tu. W przypadku diet radnych 
głosowałem przeciw podniesie-
niu diet – tłumaczy nam Grze-
gorz Stankiewicz. 
O  komentarz poprosiliśmy 
Wiesława Rusieckiego, prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Kolbudy.
– Brak mi słów, żeby to sko-
mentować. Z  takim ekstre-
malnym przypadkiem nie 

realizować inne zadania. Na 
przykład częstsze opróżnianie 
przydrożnych koszy. Pamię-
tajmy, że cena, jaką płacimy za 
odbiór na wysypisku za śmie-
ci poddane selekcji, jest dużo 
niższa od odpadu niesegrego-
wanego. Chciałbym również 
prosić, aby – w  miarę możli-
wości – zgniatać odpady przed 
ich umieszczeniem w  koszu. 
Umożliwi to wrzucenie więk-
szej ilości śmieci do pojemni-
ków czy worków – tłumaczy 
prezes Hypki.

(GR)
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BEZPŁATNE BADANIE

WSPIERAMY BIAŁO-CZERWONYCH

Mammografia w Kolbudach 

Strefa kibica w Kolbudach

W  piątek, 22 czerwca, przed 
Urzędem Gminy Kolbudy będzie 
się można poddać bezpłatnemu 
badaniu w  mobilnej pracowni 
mammograficznej. Nie jest wy-
magane skierowanie lekarskie. 
Wystarczy się zarejestrować 
i o wskazanej godzinie odwiedzić 
mammobus.
Niespełna połowa uprawionych 
Polek zgłasza się co roku na ba-
dania mammograficzne w  ra-
mach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi nadzorowanego przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. To niewielki 
odsetek w porównaniu do innych 
państw, gdzie w badaniach mam-
mograficznych uczestniczy ponad 
70 proc. uprawnionych pań. Wa-
runkiem skuteczności programu 
jest jego masowość, długotermi-
nowość i wysoka jakość. Jego waga 
i znaczenie dla zdrowia i życia Po-
lek jest nie do przecenienia. Kobie-
ty w wieku 50 – 69 lat są bowiem 
najbardziej narażone na ryzyko 
zachorowania. 
Mammografia trwa tylko kilka 
minut i polega na zrobieniu czte-
rech zdjęć rentgenowskich. Ba-
danie pozwala na rozpoznanie 
i wykrycie zmian bezobjawowych 
(guzków i  innych nieprawidło-
wości) w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, kiedy nie są one wyczu-
walne podczas samokontroli piersi 
lub badań palpacyjnych. Wcześnie 

Piłkarscy kibice doczekali się 
w  końcu gwizdka inaugurujące-
go piłkarskie mistrzostwa świata, 
które rozgrywane są na stadionach 
w  Rosji. My już dziś pragniemy 
zaprosić naszych mieszkańców 
do wspólnego oglądania spotkań 
Biało-Czerwonych w naszej kol-
budzkiej Strefie Kibica. Ta, po-
dobnie jak podczas ostatnich Mi-
strzostw Europy we Francji, zor-
ganizowana zostanie w sali kon-
certowej Urzędu Gminy Kolbudy.
Wielki ekran, przestrzenny 
dźwięk, klimatyzowana sala oraz 
nieprawdopodobne emocje prze-
żywane wspólnie w grupie wier-
nych kibiców – wszystko to już 19 
czerwca o godzinie 17.00 podczas 
spotkania Polski z  Senegalem. 
Jak zapewniają piłkarscy eks-
perci pierwszy turniejowy mecz 
w  grupie to niezwykle ważna 
rozgrywka dla każdego uczestni-
ka mistrzostw. Zachęcamy więc 
wszystkich kibiców do wspólne-
go dopingowania naszych Or-
łów. Poczujmy się jak na stadionie 
i stwórzmy razem niepowtarzalną 
atmosferę. Barwy i  wszelkie ki-
bicowskie atrybuty – oczywiście 
oprócz materiałów pirotechnicz-
nych – mile widziane.
Po raz pierwszy strefę kibica 
w  Kolbudach zorganizowaliśmy 
podczas Mistrzostw Europy, któ-
re przed dwoma laty odbyły się 
we Francji. Wówczas nasza sala 
gościła wiernych fanów futbolu, 

wykryty nowotwór piersi pozwa-
la zaś rozpocząć natychmiastowe 
i skuteczne leczenie oraz daje nie-
mal 100 proc. gwarancję powrotu 
do zdrowia.
Badanie jest bezpłatne – refundo-
wane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Nie jest wymagane 
skierowanie lekarskie. Można się 
na nie zgłosić w  dowolnej miej-
scowości, niezależnie od miej-
sca zamieszkania. Mogą w  nim 
uczestniczyć ubezpieczone panie 
w wieku od 50 do 69 lat, które nie 
były leczone z powodu raka piersi 
i  jednocześnie: w ciągu ostatnich 
2 lat nie miały wykonanej mam-
mografii w ramach programu lub 
otrzymały wynik ze wskazaniem 
do wykonania badania po 12 mie-
siącach (dotyczy kobiet, u których 
w  rodzinie wykryto raka piersi 
u  matki, siostry, córki lub w  ba-
daniu genetycznym stwierdzo-
no mutacje w  genach BRCA 1 
i BRCA 2).
Wymagana jest jedynie wcześniej-
sza rejestracja pod numerem tele-
fonu 58 666 24 44 lub na stronie 
www.mammo.pl/formularz. Call 
center czynne jest od poniedział-
ku do soboty. Istotnym elemen-
tem badania jest ocena porów-
nawcza wyników z  poprzednich 
badań, dlatego należy przynieść 
zdjęcia bądź płytę z poprzednich 
mammografii.

(AN)

którzy pojawiali się w Strefie pod-
czas wszystkich spotkań Biało-
-Czerwonych. Emocji jakie towa-
rzyszyły rzutom karnym w  spo-
tkaniach ze Szwajcarią czy Portu-
galią (w ćwierćfinale turnieju) nie 
da się zapomnieć.
- Od pewnego czasu otrzymy-
waliśmy pytania czy podczas Mi-
strzostw Świata w Rosji również 
zorganizujemy oficjalną strefę - 
mówi wójt Leszek Grombala. - To 
chyba dowód na to, że propozycja 
przypadła do gustu mieszkańcom. 
Również w tym roku postaraliśmy 
się o uzyskanie niezbędnych zgód. 
Strefę inaugurujemy podczas me-
czu z Senegalem. W sali koncer-
towej kibice będą mogli obejrzeć 
za darmo wszystkie mecze Biało-
-Czerwonych. Mam nadzieję, że 
z potyczką finałową włącznie. 
W fazie grupowej terminarz grupy 
H, w której występować będą Po-
lacy przedstawia się następująco:
Polska - Senegal (19 czerwca, go-
dzina 17.00)
Polska - Kolumbia (24 czerwca, 
godzina 20.00)
Polska - Japonia (28 czerwca, go-
dzina 16.00)
W  przypadku awansu Polski do 
kolejnej fazy rozgrywek (w  co 
oczywiście wszyscy wierzymy) 
w naszej Strefie oglądać będziemy 
również kolejne spotkania z udzia-
łem naszej drużyny.

(RoN)

spotkałem się w mojej ponad 
20-letniej pracy w  lokalnym 
samorządzie – mówi Wiesław 
Rusiecki.
O  zdanie na ten temat po-
prosiliśmy również Andrzeja 
Chruścickiego. 
– Trudno mi komentować 
całą sytuację. Swego czasu 
rozmawialiśmy na ten temat 
i  usłyszałem, że jest to jego 
protest przeciwko działa-
niom wójta. Grzegorz Stan-
kiewicz teoretycznie należy 
do naszego klubu i staraliśmy 
się przekonać go, żeby brał 
udział w sesjach, ale jego de-
cyzja jest taka, a nie inna. Jeśli 
chodzi o nasz klub, to powi-
nien złożyć rezygnację z bycia 
członkiem – mówi nam An-
drzej Chruścicki, radny Rady 
Gminy Kolbudy. 

(lubek)
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DZIAŁANIA SPRZECZNE Z PRAWEM

Kampania wyborcza już ruszyła
Chociaż kampania wyborcza 
oficjalnie rozpoczyna się z chwi-
lą ogłoszenia przez premiera 
terminu wyborów samorządo-
wych nie tylko w  Warszawie 
czy innych dużych miastach, 
ale również w  gminie Kolbudy 
można zauważyć, że wybory sa-
morządowe zbliżają się wielkimi 
krokami. Działania te jednak nie 
tylko są sprzeczne z obowiązują-
cym prawem, ale też często nie-
wiele mają wspólnego z etyką.
Przed czterema laty kampania 
wyborcza na terenie gminy Kol-
budy była ostra, czasami wręcz 
brutalna i  trwała do ostatniej 
chwili przed ciszą wyborczą. Jak 
pokazał wynik wyborów o suk-
cesie bądź porażce decydowały 
pojedyncze głosy. Dlatego też 
można spodziewać się, że przed 
zbliżającymi wyborami nie
będzie inaczej. A  walka o  fotel 
wójta gminy Kolbudy może być 
bardziej zacięta, gdyż z kandydo-
wania prawdopodobnie zrezygnu-
je obecny wójt, Leszek Grombala.

- Z rosnącym niesmakiem ob-
serwuję działania osób, które 
zamierzają prawdopodobnie 
stanąć w  wyborcze szran-
ki – mówi „Panoramie” Le-
szek Grombala. – Pęd do wła-
dzy niektórych osób jest tak 
duży, że nie wahają się pro-
wadzić różnego rodzaju akcji 
w  przedszkolach czy szkołach 
– oczywiście
pod pozorem działań nie mają-
cych nic wspólnego z  wybora-
mi. Ale czy przypadkiem jest, 
że nagle kilka miesięcy temu 
radny Krzysztof Suchocki za-
inicjował powstanie tzw. Nie-
formalnej Grupy Działania na 
Rzecz Gminy Kolbudy, która 
to grupa przekształciła się po-
dobno w stowarzyszenie? Czy
przypadkiem jest to, że człon-
kowie tej grupy pod przykryw-
ką różnych prospołecznych 
działań prowadzą nic innego 
jak kampanię przed zbliżający-
mi się wyborami?
Zapytaliśmy się radnego 

KAPCIE I FOTEL NIE SĄ DLA NIEGO

Leszek Grombala odchodzi  
z kolbudzkiego samorządu 
Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, w tym roku żegna się z kolbudzkim samorządem. Na podsumowanie jego 20-letniej 
pracy przyjdzie jeszcze pora. My porozmawiamy o sprawach bieżących.

– Ten rok jest szczególny 
dla naszej gminy. W  Kowa-
lach budowana jest pierwsza 
w Polsce szkoła metropolital-
na, w  Kolbudach rozpocznie 
się niebawem budowa długo 
oczekiwanego basenu. Z kolei 
na jesieni odbędą się wybory, 
po których poznamy nowego 
wójta. Które z  tych wydarzeń 
są najważniejsze dla miesz-
kańców naszej gminy?
– Myślę, że wszystkie te trzy 
rzeczy są ważne. Nie zapomi-
najmy jednak, że mieszkańców 
interesuje to, co ich bezpośred-
nio dotyczy. Budowa szkoły 
jest ogromnym wydarzeniem – 
szczególnie finansowym i  kul-
turalnym. Jednak szkoła nie-
sie też za sobą pewne kłopoty 
i  trudności dnia codziennego. 
Mówię tu chociażby o trudno-
ściach z  dojazdem, większych 
korkach, czy parkowaniu na 
chodnikach. Z  drugiej strony 
będziemy mieli szczęśliwych 
rodziców, którzy poślą swoje 
pociechy do nowoczesnej szko-
ły. Będziemy też mieli szczę-
śliwych mieszkańców, którzy 
od dekad czekają na pływalnię 
w  Kolbudach, a  dla których 
Kowale nie mają najmniejszego 
znaczenia. Owszem, są tema-
ty, które interesują większość 
mieszkańców naszej gminy. 
Mam tu na myśli budowę uli-
cy Magnackiej, która zlikwidu-
je całodzienne korki na drodze 

wojewódzkiej. Jest jeszcze 
wiele innych, ważnych zadań. 
Mieszkańcy, jak zawsze, za-
stanawiają się, jakie inwestycje 
gmina szybko zakończy przed 
wyborami. Przed każdymi wy-
borami kandydaci na wójta czy 
radnych wszystko krytykują, 
ale informują o swoich planach 
i  zamierzeniach, obiecując 
siódmy cud świata. Cuda nawet 
w  biblii rzadko się zdarzały. 
Swoją pracę wykonujemy rze-
telnie przez całą kadencję.
– A  jak ważne są wybo-
ry w  porównaniu z  tymi 
inwestycjami?
– Wybory samorządowe są 
równie istotne. Tegoroczne 
wybory nabrały pewnego ko-
lorytu, który wywołuje z  ko-
lei pewną nerwowość. Osoby, 
które chcą kandydować do rady 
albo na wójta „tajniaczą się”, 
organizują dziwne spotkania, 
zajmują się znienacka nauką 
pływania albo tym, jak zakła-
dać maseczki na twarz. Prze-
strzegam zawsze mieszkańców, 
aby wzięli udział w wyborach, 
abyśmy potem nie mieli preten-
sji, że ktoś wybrał za nas. Wy-
bierajmy osoby przewidywalne, 
rozsądne i  mądre, bo szaleń-
ców w Polsce ci u nas dostatek. 
Niech wygra najlepszy. 
– W  takim razie powie nam 
Pan, co udało się zrobić 
w  przeciągu ostatnich czte-
rech lat?

– W  ostatnim czasie najwięk-
szy nacisk kładliśmy na inwe-
stycję drogowe. Dawno już 
wybudowaliśmy sieci wodocią-
gowe i  kanalizacyjne, w  czym 
przewyższamy nawet Gdańsk. 
Dróg o  dobrym stanie nam 
jeszcze brakuje i myślę, że bę-
dzie to priorytet jeszcze dwóch 
kolejnych kadencji. Gminę 
Kolbudy stać na coraz więcej. 
Inwestujemy w  drogi główne, 
ale również te mniej istotne, 
bowiem każdy chce i ma prawo 
jeździć po asfalcie, a nie po py-
listych ulicach. 
– Dlaczego wcześniej tego nie 
robiliście?
– Zawsze powtarzam, że bu-
dżet nie jest z  gumy. Krawiec 
tak kraje, jak mu materiału 
staje. Wszystkie inwestycje 
musieliśmy rozsądnie plano-
wać. Zajmowaliśmy się wodo-
ciągami, kanalizacją i drogami 
strategicznymi. 
– Jeśli pamięć mnie nie myli, 
to w  2017 roku zaplanowa-
nych było ponad 100 inwesty-
cji. Skąd tak duża ich ilość?
– Nasza gmina nie należy do 
najbiedniejszych, ale nie opły-
wamy też w pieniądze. Potrze-
by są ogromne, ale z  każdym 
rokiem stać nas na realizację 
coraz większej ilości zadań. 
Jest to możliwe m.in. dzięki 
podatkom osiąganym w  zain-
westowane wcześniej tereny. 
Pamiętam podniesione głosy 

mieszkańców, kiedy budowali-
śmy drogi dojazdowe do tere-
nów inwestycyjnych. Zarzuca-
no nam, że wójt nie do końca 
dobrze się czuje, że budujemy 
dla siebie albo znajomych, a tak 
w ogóle, to po co komu droga 
w krzaki? Dziś do naszej kasy 
wpływają miliony podatków 
od firm, które działają teraz na 
tych terenach. Dlatego nieba 
przychylamy każdemu inwe-
storowi i jest ich coraz więcej.
– Może wróćmy jeszcze do 
budowy szkoły w  Kowalach. 
Niektórzy uważają, że inwe-
stycja nie będzie zrealizowana 
w terminie.
– Wszyscy oczywiście jesteśmy 
zdenerwowani. Termin otwarcia 
drogi, fabryki, czy mostu można 
przesunąć, ale nie szkoły, która 
działa przecież według zupeł-
nie innego kalendarza. Prace 
w szkole zacznie ok. 60 nauczy-
cieli, którzy wcześniej musieli 
złożyć wypowiedzenia w  po-
przedniej pracy. We wrześniu 
naukę musi rozpocząć kilkuset 
uczniów. Tak więc nie ma na-
wet mowy o przesunięciu termi-
nu otwarcia szkoły w Kowalach. 
Wykonawca jest dobry i  zdaje 
sobie sprawę, że obiekt musi być 
gotowy najpóźniej na 5 sierpnia, 
abyśmy potem mogli zająć się 
jego wyposażeniem. Innego sce-
nariusza sobie nie wyobrażam. 

– To właśnie gmina Kolbu-
dy będzie organem prowa-
dzącym tej szkoły. Spodzie-
wacie się związanych z  tym 
problemów?
– Myślę, że problemy mogą 
pojawić się szczególnie na po-
czątku. Wiem to z doświadcze-
nia, że każda ze szkół ma swoje 
problemy. W przypadku Kowal 
utrzymanie tej placówki dzie-
lone będzie na trzy samorządy, 
kłopotów może nastręczać do-
jazd, bo brakuje przecież dróg 
dojazdowych chociażby od 
strony Gdańska. Jestem jednak 
optymistą i wierzę, że z czasem 
wszystko się poukłada. Duża 
będzie w  tym rola dyrekcji, 
która będzie musiała dyploma-
tycznie współpracować z samo-
rządami oraz rodzicami. 
– Ostatnio wicewójt Marek 
Goliński odebrał w stolicy ko-
lejną nagrodę przyznaną gmi-
nie Kolbudy. Nie była to jedy-
na nagroda, którą zostaliście 
wyróżnieni w ostatnim czasie. 
Gdzie leży Wasz sukces?
– W urzędzie zatrudniona jest 
bardzo dobra kadra pracowni-
cza, ponieważ te nagrody i wy-
różnienia nie są zasługą wójta, 
ani jego zastępcy. My jesteśmy 
swego rodzaju moderatorami, 
a  dobrze przygotowani me-
rytorycznie ludzie prowadzą 
kolbudzki urząd. Mamy też 

fajnych, cierpliwych mieszkań-
ców, którzy doskonale wiedzą, 
że „chciałaby dusza do raju, ale 
nie zawsze wychodzi”. Ostat-
nio otrzymaliśmy nagrodę 
„Gmina na 5”. Chciałbym, aby 
zawsze tak było. 
– W  wielu miejscach daje się 
słyszeć, że Pana rezygnacja 
jest wybiegiem i  przed wybo-
rami Leszek Grombala zmie-
ni zdanie i ponownie stanie do 
walki o fotel wójta.
– Chciałbym jeszcze raz głośno 
powiedzieć, że Leszek Grom-
bala nie będzie ubiegał się o fo-
tel wójta. Odchodzę z kolbudz-
kiego samorządu. Trudno mi 
powiedzieć, czym będę się da-
lej zajmował. Otrzymuję roz-
liczne propozycje, które wła-
śnie rozważam. Myślę, że do 
końca czerwca podejmę decy-
zję. Na pewno nie włożę kap-
ci i  nie usiądę w  fotelu przed 
kominkiem. Pamiętam jeszcze 
swój pesel, więc nie jest ze mną 
tak źle i mogę dalej pracować. 
Moja fantastyczna przygo-
da z  kolbudzkim samorządem 
zaczęła się w  1998 roku. Nie 
zakładałem tak długiej pracy 
w Kolbudach. Po tych 20 latach 
mam wspaniałe wspomnienia, 
które będę hołubił. 
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 

Krzysztofa Suchockiego o pro-
wadzone przez niego działania. 
Pytania wysłaliśmy mailem, 
ale nie otrzymaliśmy żadnej 
odpowiedzi. 
- Trwogą napawają mnie infor-
macje, które docierają do urzę-
du gminy. Niektórzy człon-
kowie bądź sympatycy grupy 
firmowanej przez Krzysztofa 
Suchockiego są tak pewni wy-
granej w wyborach, że już in-
formują urzędników kto będzie 
pracował, a kto nie. Jedna z ta-
kich osób już głośno rozpowia-
da, że będzie kierowała gminną 
przystanią żeglarską, a obecna 
kadra nie ma tam czego szu-
kać. Takie działania pokazują, 
jakie intencje kierują tymi ludź-
mi. Mam jednak nadzieję, że 
mieszkańcy naszej gminy wyka-
żą się mądrością i nie pozwolą, 
aby kiedykolwiek władza dostała 
się w  ręce ludzi tego pokroju – 
dodaje Leszek Grombala.

(GR, lubek)
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Szanowni Państwo
Drodzy Uczniowie

Już za moment nadejdą upragnione wakacje oraz czas urlopów.
Jednak zanim to nastąpi uczniowie odbiorą świadectwa, które są podsumowaniem kolejnego roku intensywnej 
i wyczerpującej pracy. W imieniu rady pedagogicznej dziękuję Wam drodzy uczniowie i jednocześnie gratuluję 
osiągnięć i tegorocznych wyników w nauce.  To podziękowanie nie tylko za osiągnięte efekty, ale także za Wasz 
udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, występach muzycznych, konkursach plastycznych, 
przedstawieniach teatralnych oraz wielu innych działaniach. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w pracy na rzecz 
szkoły, wolontariatu i innych instytucji, przede wszystkim za zwykłą życzliwość wobec drugiego człowieka. Wyjątkowo 
dumni jesteśmy z reprezentowania i rozsławiania przez Was naszej szkoły i gminy w kraju i zagranicą.  Szczególne 
słowa podziękowania kieruję  do Waszych Rodziców i Opiekunów, na których wsparcie możecie liczyć każdego dnia. 
Tak wysokich wyników i osiągnięć nie byłoby bez zaangażowania wychowawców, pedagogów, psychologów,  
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Dziękuję  wszystkim za wsparcie i podejmowany trud kształcenia 
młodego pokolenia. Za to , że jesteście kreatywni jak uczniowie i gotowi na własny rozwój. Serdecznie dziękuję 
Uczniom  i nauczycielom, którzy rozpoczną kolejny rok szkolny w metropolitalnej szkole podstawowej w Kowalach.  
Mówimy do zobaczenia, życząc jeszcze lepszych sukcesów edukacyjnych , zawodowych i osobistych. 

Na zakończenie życzę wszystkim, aby bezpieczne wakacje były czasem dobrego odpoczynku, słonecznych dni, 
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Robert Aszyk, dyrektor Zespółu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  CZERWIEC 20186 WYDARZENIA

WYCIECZKA DOSTARCZYŁA WIELU PRZEŻYĆ

Majowa wycieczka na Wschód 
Partnerstwo gminy Kolbudy 
z  litewskim Niemenczynem 
i niemieckim Uffenheim, owo-
cuje corocznie wiosennymi 
wyjazdami młodzieży gimna-
zjalnej z  Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjalne-
go w Kolbudach do zaprzyjaź-
nionych zagranicznych miej-
scowości i  rewizytami latem 
oraz na początku kolejnego roku 
szkolnego.
Uczniowie klas drugich gimna-
zjum już po raz piąty gościli na 
Wileńszczyźnie. Program po-
bytu, jak zawsze bogaty, obej-
mował edukację i rekreację. 
Polska i Litwa obchodzą w tym 
roku swoje wielkie jubileusze – 
100. rocznicę odzyskania nie-
podległości, dlatego m.in. to 
doniosłe wydarzenie było te-
matem spotkania młodzieży, 
która wspólnie uczestniczyła 
w zajęciach plastycznych i mu-
zycznych. Próbowała swoich 

sił w  rozgrywkach sportowych, 
warsztatach tanecznych, a wcze-
śniej w  15 wybranych lekcjach, 
np.: języków polskiego i  litew-
skiego, technologii i  obrony cy-
wilnej oraz prezentacjach, po-
święconych historii obu szkół 
i  ich patronom – Konstantemu 
Parczewskiemu i  Mariuszowi 
Zaruskiemu. 
Odwiedziliśmy ważne miejsca 
związane z  Józefem Piłsudskim, 
a więc Zułów – majątek rodzinny, 
gdzie się urodził, Powiewiórkę – 
gdzie został ochrzczony, i  Be-
zdany – gdzie na stacji kolejowej 
dokonał napadu na carski po-
ciąg. Następnie w obecności am-
basador i  konsula RP na Litwie 
uczestniczyliśmy w  uroczysto-
ści państwowej na Rossie – pol-
skiej nekropolii przy mauzoleum 
„Matka i  Serca Syna”. Poczty 
sztandarowe naszego gimnazjum 
i szkoły podstawowej oddały hołd 
marszałkowi, a delegacja złożyła 

WE WRZEŚNIU PRZYJEDZIE MŁODZIEŻ Z UFFENHEIM

Nasza młodzież odwiedziła 
niemieckich kolegów 
Młodzi mieszkańcy naszej gminy kolejny raz mieli przyjemność odwiedzić swoich rówieśników z partnerskiego miasta 
Uffenheim w Bawarii. 

W  tym roku, w  otoczeniu wio-
sennej zieleni, uczniowie naszej 
szkoły oraz Bielkówka i Pręgowa 
zapoznali się z  kolegami dwóch 
szkół w  Uffenheim. Cztery dni 
minęły w okamgnieniu, urozma-
icone licznymi atrakcjami. Wi-
dzieliśmy dawne domy z wyposa-
żeniem w skansenie Frankisches 
Freilandmuseum w  Bad Wind-
sheim, podziwialiśmy feerię barw 
przeróżnych roślin na alejach 
dawnego lotniska Wurzburga. 
Z  wysokiego mostu widzieli-
śmy rozciągającą się dolinę rzeki 
Tauber, poznaliśmy historię bo-
haterskiego burmistrza Rothen-
burga Nush. W  Norymberdze 

Die Partnerschaft zwischen der 
Gemeinde Kolbudy – Niemen-
czyn aus Litauen und Stadt Uf-
fenheim aus Deutschland bringt 
jedes Jahr einen Erfolg, also die 
Schüler aus Kolbudy fuhren im-
mer im Frühling zu befreunde-
ten Partnerstädte und dann im 
Sommer und im Herbst wurde 
Gegenbesuch. 
Der Besuch in der Partnerstadt 
in Bayern fand zwischen 13.05.-
18.05.2018 statt. In diesem Jahr 
lernte die Schüler aus Kolbudy, 
Pręgowo und Bielkówko die neue 
Freunde aus zwei Uffenheimer 

do potężnego, średniowiecznego 
zamczyska wspinaliśmy się dłu-
gim, brukowanym traktem.
Historię i  architekturę Uf-
fenheim poznaliśmy podczas 
wspólnego spaceru po mieście 
z  przemiłymi przewodnikami. 
Zwróciliśmy uwagę na akcenty 
symbolizujące współpracę i part-
nerstwo naszych miast: Plac 
Kolbudzki, fontannę z  elemen-
tami polskimi czy drogowskaz 
z  napisem „KOLBUDY 950 
km”. Zostaliśmy zaproszeni do 
ratusza na spotkanie z  burmi-
strzem Uffenheim Wolfgangiem 
Lampe, który bardzo serdecznie 
przyjął naszą grupę i zaprosił nas 

na lody. Mieliśmy okazję obej-
rzeć strażackie wozy ratownicze. 
We wrześniu niemiec-
cy uczniowie przybywają  
z rewizytą do nas.
– Najbardziej podobały mi się 
piękne krajobrazy oraz zabytki, 
ale również muzeum krymina-
listyki. Bardzo miło zostałyśmy 
przyjęte przez rodzinę. Każdego 
dnia spędzaliśmy ze sobą dużo 
czasu, jednym słowem nie nu-
dziłyśmy się. Chciałabym zostać 
na dłużej, ponieważ poznałam 
fajne koleżanki i kolegów z Nie-
miec. Mam nadzieję, że jeszcze 
tu wrócę – dzieli się swoimi wra-
żeniami jedna z uczennic.

wieniec z  biało-czerwonych 
kwiatów i zapaliła znicze.
Kilkudniowy pobyt w  litewskiej 
stolicy to zdecydowanie za mało, 
żeby poznać choć część znajdu-
jących się w  Wilnie pamiątek, 
sięgających początków państwa 
Giedymina, przez Rzeczpospoli-
tą Obojga Narodów do współcze-
sności na artystycznym Zarze-
czu. Po drodze, z przerwami na 
obiad w wileńskich restauracjach, 
uczniowie zwiedzili perłę euro-
pejskiego baroku – kościół pw. 
św. Piotra i Pawła, zatrzymali się 
w Celi Konrada i przy miejscach 
związanych z wielkimi romanty-
kami, wspięli się na Górę Trzech 
Krzyży, by zobaczyć panoramę 
miasta, zajrzeli na Uniwersytet 
Wileński, wysłuchali prelekcji 
w  Muzeum Mickiewicza, po-
dziwiali piękno kaplicy św. Ka-
zimierza w katedrze, spacerowali 
ulicą Literacką, odwiedzili miej-
sca kultu Bożego Miłosierdzia 

i  Ostrą Bramę z  cudownym 
obrazem.
W drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się w Ponarach – miejscu pa-
mięci o kaźni, gdzie podczas woj-
ny dokonano masowych mordów 
obywateli polskich oraz Trokach, 

gdzie znajduje się zamek książąt 
litewskich.
Wycieczka na Litwę, zdaniem 
uczestników, o bardzo napiętym 
programie, dostarcza każdemu 
różnorodnych przeżyć związa-
nych z literaturą, sztuką i historią, 

wiarą i patriotyzmem, tożsamo-
ścią narodową i przynależnością 
do Unii Europejskiej. A  o  jej 
atrakcyjności świadczy zain-
teresowanie kolejnych, młod-
szych klas.

Izabela Frączek

Schulen kennen. Das erste Grün 
des Frühlings war sehr schön 
beim Treffen. Vier Tagen vergin-
gen sehr schnell. Die Jugendliche 
hatten dort verschiedene Attrak-
tionen. Wir sahen alte Häuser 
im Fränkisches Freilandmuseum 
in Bad-Windsheim, wir bewun-
derten wunderschöne Blumen-
farben auf dem alten Flughafen 
in Würzburg. In Rothenburg 
bewunderten wir den Fluss und 
Taubertal-Brücke, wir kannten 
auch die Geschichte von dem 
Bürgermeister der Stadt – Nusch. 
In Nürnberg besichtigten wir die 

mittelalterliche Burg, dort klet-
terten wir durch sehr lange Land-
straße mit dem Pflaster. 
Die Geschichte und Architek-
tur der Stadt Uffenheim lernten 
wir während gemeinsamen Spa-
ziergang durch die Stadt mit sehr 
netten Stadtführer kennen. Sehr 
wichtig wir uns waren die Akzen-
ten, die unsere Partnerschaft sym-
bolisierten:„Kolbudy-Platz“, die 
Freundschaftsbrunnen oder auch 
den Wegweiser “KOLBUDY 
950 KM“. Es war auch offizielle 
Begrüßung beim Bürgermeister 
Wolfgang Lampe, im Rathaus. 

Nach dem Besuch bekamen wir 
Eis. Dann war Besuch bei der 
Feuerwehr, wo bewunderten 
wie die Feuerwehrwagen. In der 
Schule nahmen wir mit unseren 
Altersgenossen in der Informatik-
stunde teil und dann am Abend 
schauten wir die Präsentationen, 
die die Schüler der achte Klasse 
vorbereitet hatten. 
Im September 2018 wird Gegen-
besuch in Kolbudy. 
Spontan Aussagen unseren 

Schülern: „Am besten haben mir 
wunderschöne Landschaften und 
Sehenswürdigkeiten gefallen“, „ 
Das Kriminalmuseum hat mir 
sehr gut gefallen“, „Ich habe zwei 
süße Weihnachtsgeschäfte ge-
sehen“, „Wir waren mit offenen 
Armen empfangen“, „ Jeden Tag 
haben wir viel Zeit zusammen 
verbracht“, „ Es hat niemand ge-
langweilt“, „ Sehr nette Atmos-
phäre und gutes Essen“, „Wir wa-
ren in der Schwimmhalle, haben 

Eis und Pommes gegessen, wir 
haben geritten, es war auch En-
glischstunde und Sportstunde in 
der Schule, wir haben Fußball 
gespielt, wir machten Einkäufe“, 
„Ich habe mit ihm über polnische 
Kultur gesprochen“, „ Ich möchte 
gern noch länger hier bleiben, 
weil ich hier sehr gute Freundin-
nen und Freunde aus Deutschland 
kennengelernt habe“, „Ich hoffe, 
dass ich hier noch zurückkomme“. 

Anna Artemiuk-Zięba

Östliche und Westliche Maiausflüge
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Baca Radosław
Baranowski Maciej

Bębenek Monika
Borek Aleksandra
Gulgowska Daria
Haliniarz Jakub
Kamińska Agata

Kamińska Karolina
Laskowska Martyna

Moskwa Jakub
Olczak Maksymilian

Ordowska Sara
Ordowski Daniel
Panknin Agata
Patyk Karolina
Rohde Paweł 

Rudewicz Kacper
Średzińska Julia

Tul Oskar
Tymoszuk Łukasz

Wasilewski Łukasz
Wiewiórski Mateusz
Zyskowski Dominik

Klasa 3A
wychowawca: Małgorzata Sadownik

Klasa 3B
wychowawca: Honorata Nagórska

Cherek Sandra
Ciepliński Bartosz
Ciombor Szymon

Czerwiński Bartosz
Dykowska Patrycja
Erdmann Angelika
Gałan Aleksandra

Gilewski Przemysław
Kozieł Jakub

Kuszyk Przemysław
Mallek Kacper

Michałowski Kuba
Michnik Inga
Mulica Julia

Ormańczyk Natalia
Osuch Julia
Platta Julia

Pugacewicz Michał
Smuczyński Mateusz

Świeczkowska Roksana 
Tuńska Aleksandra

Wdowicz Jakub
Żwirblińska Zofia
Żwirbliński Adam

Klasa 3A
wychowawca Ewelina Michalak

Klasa 3B
wychowawca Beata Woźniak
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Klasa 3A
wychowawca: Małgorzata Sadownik

Klasa 3B
wychowawca: Honorata Nagórska

Klasa 3C
wychowawca Dorota Zielińska

Klasa 3D
wychowawca Anna Winnicka - Namiotko
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Klasa 3A
wychowawca: Małgorzata Sadownik

Klasa 3B
wychowawca: Honorata Nagórska

Klasa 3F
wychowawca Marcin Treder

Klasa 3E
wychowawca Izabela Rułkowska
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Klasa 3A
wychowawca: Małgorzata Sadownik

Klasa 3B
wychowawca: Honorata Nagórska

Klasa 0B
nauczyciel Patrycja Wrycza oraz Monika Gryniewicz

Klasa 0A
nauczyciel Monika Rokicka oraz Monika Gryniewicz
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KOWALE GRAŁY W GNIEŹNIE

RADY, Z KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ

Wynik nie jest najważniejszy 

Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską 

W  ostatni weekend maja 
młodzi adepci futbolu z GKS 
Wako Kowale (rocznik 2005) 
pojechali do Wielkopolski, by 
wziąć udział w  Międzyna-
rodowym Turnieju Gniezno 
Cup 2018.
– W  dwudniowych zmaga-
niach młodzi piłkarze z  Ko-
wal mieli okazję zmierzyć się 
między innymi z  zespołami: 
Widzew Łódź, Fase Szcze-
cin, AKF Poznań, Stilon Go-
rzów, Warta Poznań oraz AP 
Macieja Murawskiego Zielo-
na Góra. Wśród 24 drużyn 

Funkcjonariusze 18 straży gmin-
nych i  miejskich z  Pomorza re-
alizować będą do końca sierpnia 
zadania, których celem jest za-
pewnienie dzieciom i młodzieży 
spokojnego, letniego relaksu.
– W akcji „Bezpieczne wakacje” 
uczestniczą straże miejskie m.in. 
z  Gdańska oraz straże gminne 
z  Kolbud i  Pruszcza Gdańskie-
go. Pierwsza część akcji potrwa 
do końca roku szkolnego i będzie 
polegała na edukacyjnych spotka-
niach z  najmłodszymi. Podczas 
zajęć w szkołach i przedszkolach 
strażnicy mówią o tym, jak bez-
piecznie spędzić wakacje, unikać 
zagrożeń i na co zwracać uwagę 
podczas korzystania z  wolnego 
czasu – informuje Wojciech Siół-
kowski, rzecznik Straży Miejskiej 
w Gdańsku.
Podczas wakacji funkcjonariusze 
przeprowadzą z  kolei kontrole 
miejsc wypoczynku. Odwiedzą 
między innymi place zabaw, bo-
iska, plenerowe siłownie, miej-
sca biwakowe oraz kąpieliska, 
by sprawdzić stan infrastruktury 
wykorzystywanej do rekreacji. 
Pod lupę wezmą też ścieżki rowe-
rowe. Każda z  uczestniczących 
w akcji straży wskazała zadania, 
którym poświęci najwięcej uwagi. 
Dodajmy, że z myślą o nadcho-
dzącym sezonie letnim, w czerw-
cu pomorscy strażnicy (także ich 
rodziny i przyjaciele) będą hono-
rowo oddawać krew.
Również i  my przypomina-
my wszystkim o  podstawach 
bezpieczeństwa:
nad wodą:
• kąp się tylko w miejscach wyzna-
czonych, zabezpieczonych przez 
ratownika i stosuj się do poleceń,
• do wody wchodź zawsze 
w  obecności innych osób, pod 
opieką dorosłych,
• nie przeceniaj swoich możliwo-
ści pływackich,
• nie wypływaj poza granice 
kąpieliska,
• przed rozpoczęciem kąpieli 
zmocz ciało, by dostosować jego 
temperaturę do temperatury wody,
• nie skacz do wody, jeśli ratowni-
cy nie wyrażą na to zgody,
• nie pływaj w otwartych zbiorni-
kach po zmroku,

zespół z  Kowal uplasował się 
na miejscach 13-16 – informuje 
nas Maciej Sikorski, trener eki-
py z Kowal.
Jak wszyscy wiemy, w tak mło-
dym wieku nie wynik jest naj-
ważniejszy, ale dobra zabawa, 
konfrontacja z rówieśnikami. 
– Chłopcy mieli okazję spraw-
dzić swoje umiejętności na 
tle rówieśników z  całej Pol-
ski. Oglądając wszystkie nasze 
spotkania muszę przyznać, że 
nasi chłopcy pokazali się z do-
brej strony – dodaje Maciej 
Sikorski.

• wyjdź z wody, gdy czujesz, że jest 
Ci zimno,
• nie wrzucaj innych osób do wody,
• nie hałasuj na kąpielisku, bo mo-
żesz utrudnić ratownikowi do-
strzeżenie kogoś, kto potrzebuje 
pomocy,
• nie biegaj po pomostach,
• nie pływaj na sprzęcie bez atestu,
• korzystając z  kajaka, roweru 
wodnego, pamiętaj o  kamizelce 
ratunkowej,
• nie pływaj podczas burzy oraz sil-
nego wiatru,
• chroń głowę przed słońcem,
• podczas opalania stosuj kremy 
ochronne,
• nie wchodź do wody, jeżeli krem 
którego użyłeś, jeszcze nie wchło-
nął się w skórę,
• pilnuj swojego czworono-
ga, aby nie wałęsał się wśród 
wypoczywających,
• nie kąp psa tam, gdzie wchodzą 
do wody inne osoby,
• w obcym miejscu nie oddalaj się 
od swoich opiekunów.
w lesie i w górach:
• nie wychodź na wędrówkę samotnie, 
chyba, że bardzo dobrze znasz teren,
• uważaj, aby w drodze nie zastał 
Cię zmrok,
• poruszaj się wyznaczonymi szla-
kami i ścieżkami,
• miej przy sobie telefon,
• przed wyjściem sprawdź pogodę,
• pamiętaj o ciepłej odzieży,
• w czasie burzy nie szukaj schro-
nienia pod drzewami, masztami, 
słupami i latarniami,
• nie dokarmiaj dzikich zwierząt,
• jeżeli spotkasz zwierzę, nie próbuj 
go drażnić, nie rzucaj kamieniami 
lub patykami, nie uciekaj, spokoj-
nie odejdź, dyskretnie obserwując 
czworonoga,
• nie puszczaj wolno swojego psa,
• nie rozpalaj grilla i nie pal ognisk 
w lesie (oraz w odległości mniejszej 
niż 100 metrów od granicy lasu),
• nie niszcz grzybów oraz innej 
roślinności,
• nie wchodź na drzewa,
• myj owoce runa leśnego przed 
spożyciem,
• nie zbieraj grzybów, jeżeli nie 
masz pewności, że są jadalne,
• nie wjeżdżaj do lasu pojaz-
dem silnikowym (motorowerem, 
quadem),

Dodajmy jeszcze tylko, że 
barw drużyny z  Kowal bro-
nili: Kamil Duchnowski, 
Szymon Bieliński, Bartosz 
Osiński, Adam Dombrow-
ski, Norbert Tomicki, Nor-
bert Pachnia, Michał Kowal-
czyk, Mikołaj Janta, Bartek 
Wilarski, Sebastian Haase, 
Dawid Amrozewski, Kacper 
Jurczak, Kacper Debkowski, 
Krzysztof Gielec. Trenerzy 
– Maciej Sikorski i  Marcin 
Waniuga.

(KL)

• po powrocie z lasu sprawdź czy 
na Twoim ciele nie ma kleszczy.
na ulicy:
• idź zawsze lewą stroną drogi, 
jedź prawą,
• gdy chcesz dostać się na drugą 
stronę ulicy, upewnij się, że nie 
nadjeżdża żaden pojazd – jeśli je-
dziesz na rowerze, przeprowadź 
go przez jezdnię,
• jadąc na rowerze, sygnalizuj 
zmianę kierunku ruchu i nie ści-
naj zakrętów,
• po zmroku noś elementy odbla-
skowe i  pamiętaj o  oświetleniu 
jednośladu,
• korzystaj z  dróg dla rowerów, 
zwracaj uwagę na ich oznakowa-
nie i stan techniczny,
• używaj sprawnego i w pełni wy-
posażonego roweru,
• gdy jedziesz rowerem (quadem, 
na deskorolce lub rolkach) zawsze 
zakładaj kask,
• unikaj jazdy na rolkach i desko-
rolce po drogach, z których ko-
rzystają pojazdy,
• nie zostawiaj zwierząt w  za-
mkniętym pojeździe zaparkowa-
nym w nasłonecznionym miejscu.
w podróży:
• nie zostawiaj swoich rzeczy bez 
opieki,
• pilnuj portfela, noś przy sobie 
jedynie niezbędną ilość pieniędzy,
• nie ufaj obcym,
• nie oddalaj się od opiekunów, 
zapisz numer telefonu do nich,
• dbaj, by bateria w Twoim telefo-
nie zawsze była sprawna.
w rolnictwie:
• nie przebywaj w  pobliżu ma-
szyn rolniczych lub w  miejscu 
wykonywanych prac polowych 
bez opieki dorosłych,
• nie podróżuj traktorem, na 
przyczepie lub innej maszynie 
rolniczej, jeżeli nie posiadają one 
odpowiednio zabezpieczonych 
miejsc siedzących,
• nie baw się narzędziami 
rolniczymi,
• nie wchodź do budynków go-
spodarczych, gdy nie masz do-
świadczenia w  kontaktach ze 
zwierzętami,
• nie dotykaj środków 
chemicznych,
• nie baw się w miejscach niewła-
ściwie zabezpieczonych.
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ZŁOTO PRZEGRALI DWOMA PUNKTAMI

Srebro „Bryzy” w międzynarodowym turnieju
W ostatnim numerze „Panoramy” dość szeroko pisaliśmy o osiągnięciach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bryza”, 
działającego przy kolbudzkim Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego. Niedawno dotarła do nas kolejna 
informacja o sukcesie młodych kolbudzkich koszykarzy.

W  Radomiu zorganizowano 7. 
edycję Międzynarodowego Tur-
nieju Koszykówki Radom Ba-
sket Cup 2018. Do rywalizacji 
przystąpiły aż 94 zespoły z  11 
krajów. W  tym doborowym to-
warzystwie znakomicie spisa-
ła się kolbudzka drużyna, która 
w  wielkim finale musiała uznać 
wyższość lokalnego rywala –  

UKS „Siódemkę” z Sopotu.
Mecze rozgrywano w  trzech ka-
tegoriach wiekowych. Młodzi 
adepci koszykówki z naszej gminy 
rywalizowali w  kategorii najstar-
szej – roczniku 2007. Nasz zespół, 
którego trenerem jest Piotr Klo-
ski, o zwycięstwo w swojej grupie 
wiekowej walczył z  31 drużyna-
mi. Najpierw w  ośmiu grupach 

rozegrano eliminacje. Tu kolbudz-
ka „Bryza” nie miała sobie równych 
i z kompletem zwycięstw awanso-
wała do dalszej fazy radomskiego 
turnieju. W  fazie grupowej UKS 
„Bryza” rozbiła kolejno trzech ry-
wali: UKS Akademia Koszyków-
ki Komorów (67:29), Basketba-
lova Akademia Cena ze Słowacji 
(54:13) oraz Biofarm Junior Basket 

Poznań (74:28). Równie łatwą 
przeprawą w  ćwierćfinale okazała 
się drużyna SP2 MLK Gniezno, 
z którą kolbudzka drużyna wygrała 
różnicą aż 30 punktów, zwyciężając 
52:22. Nieco trudniej było w półfi-
nale. Tu, na naszych młodych ko-
szykarzy czekała ekipa BK Snakes 
Ostrawa. Nasi koszykarze nie dali 

jednak czeskim rówieśnikom żad-
nych szans, pewnie wygrywając 
51:35. Sposób na koszykarzy z Kol-
bud znaleźli dopiero sopocianie. 
Pojedynek finałowy był niezwykle 
zacięty. „Bryza” musiała jednak 
uznać wyższość rywali „Siódem-
ki”, przegrywając zaledwie dwo-
ma punktami. Srebrny medal jest 

jednak wielkim osiągnięciem pod-
opiecznych Piotra Kloski.
Warto jeszcze na koniec dodać, że 
do najbardziej wyróżniających się 
zawodników w  drużynie „Bryzy” 
zaliczyć trzeba Tomasza Filipka, 
Piotra Jankowiaka, Klaudiusza 
Kloska oraz Filipa Łącz.

(GR)

   
Karol Kloska, Filip Łącz, Klaudiusz Kloska, Jacek Jaworowski,  

Bartłomiej Piwowarczyk, Michał Janczewski, Piotr Jankowiak, Tomasz Filipek,  
Maciej Jeżewski, Jakub Szewc, Dawid Śpiewakowski, Damian Szałucki.

  Młodzi koszykarze „Bryzy” wywalczyli 2. miejsce 
w międzynarodowym turnieju rozgrywanym w RadomiuKADRA „BRYZY”
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POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Wybrali Hallera oraz Abrahama
W ubiegłym miesiącu ogłosiliśmy konkurs „Pomorskie drogi do Niepodległej”, który dedykowany jest uczniom szkół 
średnich. Trzyosobowe zespoły materiał konkursowy powinny przygotować do 30 czerwca, a najlepsze prace poznamy 
podczas uroczystych gali we wrześniu. My sprawdzamy, jak idzie praca uczniom z naszego powiatu.

W konkursie biorą udział wszyst-
kie trzy szkoły z  powiatu gdań-
skiego, a więc Zespół Szkół Rol-
niczych w Rusocinie i dwie prusz-
czańskie placówki oświatowe – 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 oraz Zespół Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących. 
W  szkole przy Narutowicza 
w konkurs zaangażowane są trzy 
zespoły, składające się z  uczniów 

Flash

klasy 2B o  profilu humanistycz-
nym z  elementami bezpieczeń-
stwa publicznego.
– Jedna grupa wybrała gen. Józefa 
Hallera, a  dwie pozostałe posta-
nowiły przybliżyć osobę Anto-
niego Abrahama. Przewidujemy, 
że projekty zostaną wykonane 
w  przyszłym tygodniu. Pomocą 
okażą się warsztaty, które będą 
przeprowadzone w  naszej szkole 

już w  poniedziałek. Uczniowie 
zapewne otrzymają kilka nowych 
informacji o  swoich postaciach 
– mówi nam historyk Artur Jen-
drzejewski, który zauważa, że ko-
niec roku szkolnego nie jest najlep-
szym czasem na tego typu działa-
nia. – Mimo to mamy nadzieję, że 
uda nam się przygotować materiał 
zgodny z wymaganiami i będzie-
my rywalizować w zmaganiach. 

Wyboru bohaterów dokonali sami 
uczniowie. Generał Haller jest 
mocno związany z samym wyda-
rzeniem, jakim było odzyskanie 
niepodległości, ale też z racji jego 
pobytu na Pomorzu i  zaślubin 
z morzem.
– Antoni Abraham z kolei jest ści-
śle związany z regionem Kaszub, 
krainą bliską mieszkańcom Prusz-
cza Gdańskiego i  okolic. Należy 
też pamiętać, że nasi uczniowie 
pochodzą z  różnych miejscowo-
ści położonych w  tym regionie 
i mogą też inaczej postrzegać gra-
nice swojej małej ojczyzny. Póki co 
uczniowie są na półmetku swoich 
starań, podzielili się obowiązkami. 
Każdy z  nich zbiera inne infor-
macje, aby na koniec połączyć je 
w całość. Ostatnim etapem będzie 
weryfikacja treści i obróbka kom-
puterowa całości projektu. Płynie 
w nas sportowa nutka rywalizacji, 
zatem każde działanie musi być 
zrealizowane na 100 procent i go-
towe do rywalizacji z innymi szko-
łami. Jednak konkurs ma również 
inny cel. Jest to dobra zabawa, zdo-
bycie dodatkowych umiejętno-
ści, a  przede wszystkim wspólne 
działania w obrębie grupy. A  jak 
wiadomo te umiejętności są naj-
ważniejsze w dzisiejszym świecie. 
Zatem staramy się czerpać z każ-
dej możliwej okazji maksimum 
korzyści dla naszych uczniów – 
podkreśla Artur Jendrzejewski.
Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” to jeden z  elementów 

programu obchodów 100-lecia 
Niepodległości Polski i Pomorza. 
Odbędzie się on w  dwóch eta-
pach. Pierwszy etap konkursu to 
poziom powiatowy, a jego finałem 
będą uroczyste gale w  pięciu re-
gionach województwa, połączone 
z prezentacją filmu „Kamerdyner”. 
Uczniowie będą mogli wygrać od 

150 do 400 zł oraz zaproszenie 
do kolejnego regionalnego etapu. 
Najlepsi spotkają się na uroczy-
stej gali w  Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. Z kolei w konkursie re-
gionalnym do wygrania będzie od 
300 do 1000 zł.

(lubek)

gen. Józef Haller

Antoni Abraham
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NIEBAWEM WINDA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Metamorfoza wydziału komunikacji 
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przeszedł nie lada metamorfozę. Kosztem 700 tysięcy złotych 
wyremontowano salę przyjęć, dzięki czemu została ona w pełni dostosowana do wymogów RODO. Jednak co najważniejsze – usprawni 
przyjmowanie interesantów. 

Remont wydziału komunika-
cji był niezbędny. Inwestycja 
przez lata była odkładana, bo 
koszt przedsięwzięcia też nie 
był mały.
– Cieszę się, że remont, a wła-
ściwie przebudowa wydzia-
łu komunikacji, zakończył się 
zgodnie z planem i udało się do-
stosować do nowych wymogów 
narzuconych nam przez Ustawę 
o ochronie danych osobowych – 
mówi Stefan Skonieczny, staro-
sta gdański.
Zmiany, które zaszły, są kolo-
salne. Przebudowano nie tyl-
ko główną salę przyjęć intere-
santów, ale wygospodarowano 
również miejsce na łazienkę, 
gdzie znajduje się również prze-
wijak dla niemowląt. 
– Zmodernizowane zosta-
ły stanowiska pracy, ale też 
wdrożony został nowy system 
pracy, dzięki czemu znacznie 
usprawni się obsługa intere-
santów. Myślę, że 25 procent 
osób więcej niż dotychczas za-
łatwi sprawy w naszym wydzia-
le – mówi „Panoramie” Anna 
Petter, naczelnik Wydziału 

REKLAMA

POMORSKIE DLA SENIORA

Nagroda dla Kolbud
Gmina Kolbudy znalazła 
się w  gronie nagrodzonych 
w  konkursie „Pomorskie 
dla Seniora”, którego ideą 
jest wyróżnianie seniorów 
i  samorządów podejmują-
cych szczególnie wartościo-
we i  skuteczne inicjatywy na 
rzecz osób starszych. Kapitu-
ła Marszałka Województwa 
Pomorskiego wyłania laure-
atów w  dwóch kategoriach: 
Zwyczajny – Niezwyczajny 
Senior oraz Samorząd przy-
jazny seniorom – miejsce ulu-
bione przez seniorów.
Gmina Kolbudy została na-
grodzona w  tej drugiej kate-
gorii. Jako miejsce ulubione 
przez seniorów wskazano 
pomieszczenia sołeckie przy 
ulicy Polnej 55 w Kolbudach, 
gdzie organizowanych jest 
wiele cyklicznych zajęć oraz 
spotkań tematycznych dla 
starszych mieszkańców naszej 
gminy. W  tej kategorii kapi-
tuła wyłoniła 12 laureatów. 
- Nagrody i  wyróżnienia są 
oczywiście miłe, ale najważ-
niejsze jest to, że nasi seniorzy 
chcą korzystać z ofert jakie do 
nich adresujemy. Szereg spo-
tkań odbywa się w  pomiesz-
czeniach sołeckich przy sta-
dionie, które chcemy moder-
nizować tworząc tam Klub 

Senior+. Jednak miejscem spo-
tkań starszych mieszkańców są 
również świetlice wiejskie w in-
nych sołectwach. Wszystkie 
propozycje dla seniorów cieszą 
się sporym zainteresowaniem. 
Jedną z najświeższych jest nor-
dic walking pod okiem profe-
sjonalnych instruktorów. Po-
pularność spacerów z  kijkami 
przerosła nasze oczekiwania. 
Na szczęście udało się utwo-
rzyć dodatkowe grupy. Osoby 
starsze chcą być aktywne i chcą 
się spotykać, a  piękna okolica 
sprzyja aktywnym i  kreatyw-
nym formom wypoczynku - 
mówi Leszek Grombala, wójt 

gminy Kolbudy. 
W  kategorii Zwyczajny - 
Niezwyczajny Senior nagrody 
są przyznawane osobom po-
wyżej 60. roku życia z terenu 
województwa pomorskiego, 
wyróżniające się w  sposób 
szczególny i  zasłużony dla 
społeczności senioralnej. Ka-
pituła konkursu dokonała 
wyboru 14 laureatów, a z po-
wiatu gdańskiego wyróżniono 
Krystyną Cholewińską, prze-
wodniczącą Klubu Seniora 
„Siła dwóch rzek i  jednego 
wodospadu” z Kłodawy.

(GR)

Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Pruszczu Gdańskim. 
– Remont przeprowadzony był 
już z myślą o RODO. Stanowi-
ska są na przykład oddzielone 
specjalną szybą, dlatego nie ma 
żadnych możliwości, żeby zaj-
rzeć i  dowiedzieć się, co dzieje 
się obok.
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański przyznaje, że całkowi-
ty remont wydziału był bardzo 
kosztownym przedsięwzięciem, 
dlatego prace wykonywane były 
etapami. 
– Na samym początku przepro-
wadziliśmy remont części wy-
działu, w  którym obsługiwane 
były podmioty gospodarcze. 
Wreszcie przyszła też kolej na 
część główną, w  której obsłu-
giwani są klienci indywidualni. 
Wzięło się to z tego, że ta część 
pochłaniała najwięcej pienię-
dzy. Koszt przebudowy był 
ogromny, bo i  zakres prac był 
największy – mówi nam Marian 
Cichon.
Dodajmy na sam koniec, że 
w  wydziale komunikacji pra-
cuje 18 osób. Jeszcze przed 

remontem sprawy swoje mogło 
tu załatwić ok. 150 osób w cią-
gu miesiąca. Na przestrzeni 
ostatnich lat liczba ta znacząco 
wzrosła.
– Wzięło się to z tego, że powiat 
gdański znacząco się rozwinął. 
Budowanych jest coraz więcej 
nowych osiedli. Kolejne firmy 

– szczególnie transportowe – 
inwestują na tym terenie, które 
generują nam właśnie przypływ 
interesantów – wyjaśnia Anna 
Petter.
Jak mówi nam Marian Cichon, 
to nie koniec prac usprawniają-
cych funkcjonowanie urzędu.
– Niebawem ogłosimy kolejny 

przetarg na montaż windy – 
właśnie przy wydziale komu-
nikacji. Osoby niepełnospraw-
ne będą mogły wjechać nią do 
wydziału komunikacji albo 
piętro wyżej, gdzie w  spe-
cjalnie przygotowanym po-
koju, będą mogły załatwić 
swoje sprawy. Dwa pierwsze 

przetargi zostały nierozstrzy-
gnięte. Lada dzień ogłosimy 
także przetarg na montaż kli-
matyzacji w  całym budynku 
starostwa. Sami dobrze wie-
my, że bez tego urządzenia 
trudno efektywnie pracować – 
dodaje Marian Cichon.

(lubek)
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PIERWSZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Chcą być szkołą z tradycjami
Za nami spotkanie organizacyjne rodziców, których dzieci chodzić będą do nowo tworzonej Szkoły  
Podstawowej w Kowalach.

 – Podczas spotkań podaliśmy 
rodzicom informacje dotyczą-
ce przydziału dzieci do po-
szczególnych klas i  zapozna-
liśmy ich z  wychowawcami. 
Przedstawiliśmy również na-
sze dotychczasowe działania. 
Chcieliśmy również poznać 
oczekiwania rodziców zwią-
zane z rozpoczęciem przez ich 
dziecko nauki w  naszej szkole 
– mówi nam Barbara Wasiołka, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kowalach.
Osoby, które chcą zaczerp-
nąć informacji na temat nowej 
placówki oświatowej, mogą się 
kontaktować z  dyrekcją szko-
ły, której tymczasowe biuro 
znajduje się w Urzędzie Gminy 
Kolbudy (poniedziałki w godz. 
15.00–17.00 oraz czwartki 
w  godz. 10.00–12.00, tel. 58 
691 05 61).
 – Chcemy być szkołą z tradycją, 
która wykształci wielu warto-
ściowych ludzi.                       To 
bezpieczne miejsce posiadają-
ce monitoring, położone z dala 
od zagrożeń miasta, w zaciszu. 
W  naszej szkole każdy uczeń 
będzie czuł się zauważony 
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i  doceniony, otrzyma stosow-
ną pomoc i  wsparcie, dzięki 
którym będzie mógł w  przy-
szłości odnosić sukcesy w  róż-
nych dziedzinach, a  także od-
krywać i  rozwijać swoje pasje 
i  talenty. Od samego początku 
utworzymy klasy integracyj-
ne, które zapewnią uczniom 
niepełnosprawnym optymalne 
warunki rozwoju w  duchu to-
lerancji. Zaletą takiej klasy jest 
mniejsza liczebność: od 15 do 
20 uczniów, w  tym od 1 do 5 
uczniów niepełnosprawnych. 
W takiej klasie będzie pracować 
dwóch nauczycieli, ludzi cierpli-
wych i  wrażliwych, którzy nie 
boją się wyzwań i nietypowych 
problemów. Zapewnimy po-
moc pedagogów, psychologów, 
logopedów. Będziemy realizo-
wać wszystkie zalecenia Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
– zapowiada Barbara Wasiołka.
Szkoła wykorzystywać będzie 
również dziennik elektronicz-
ny Librus, czyli system kontroli 
frekwencji i postępów w nauce. 
Dzięki niemu każdy rodzic bę-
dzie mógł na bieżąco sprawdzać 
frekwencję dziecka w  szkole 

oraz będzie miał ciągły do-
stęp do ocen z  możliwością 
szczegółowej analizy postępów 
w  nauce. E-dziennik daje też 
możliwość szybkiej i  bieżącej 
wymiany informacji pomiędzy 

szkoła a domem rodzinnym.
Szkoła w  Kowalach to na ra-
zie jeden wielki plac budowy, 
ale – jak zapowiada generalny 
wykonawca inwestycji – bu-
dowa powinna zakończyć się 

w  terminie, a  pierwszy dzwo-
nek powinien zabrzmieć 3 
września.

(KL)

GDAŃSK

Forum 
strategii 
Ponad 800 polityków, na-
ukowców i  przedstawicieli 
biznesu przyjedzie do Gdań-
ska rozmawiać o rozwoju re-
gionu bałtyckiego.
– Już za rok, w czerwcu, wo-
jewództwo pomorskie go-
ścić będzie jubileuszowe 10. 
Forum Strategii Unii Eu-
ropejskiej dla Regionu Mo-
rza Bałtyckiego. To właśnie 
na Pomorzu będzie podsu-
mowane 10 lat współpracy 
i  rozwoju regionu Bałtyku. 
Omawiane będą też wyzwa-
nia, jakie stoją przed krajami 
regionu – informuje Michał 
Piotrowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
10. Forum Strategii Unii Eu-
ropejskiej dla Regionu Morza 
Bałtyckiego odbędzie się 12 
i 13 czerwca 2019 roku w Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej.
Głównym tematem pomor-
skich obrad jubileuszowego 
forum będą kwestie zwią-
zane z  gospodarką w  obiegu 
zamkniętym i  gospodarką 
współdzielenia z  uwzględ-
nieniem zmian demogra-
ficznych w  regionie Morza 
Bałtyckiego. 

(GR)

  Barbara Wasiołka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalach



Fotorelacja z Dnia Dziecka 
w Kolbudach


