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Jesienią derby gminy Kolbudy
Pierwszy raz w historii naszego lokalnego futbolu 
dojdzie do derbów gminy Kolbudy w IV lidze. 
Naprzeciwko siebie staną drużyny GKS Kolbudy 
i beniaminek – GKS Kowale.

Gospodarze bezlitośni dla rywali
Tradycyjnie już ostatni weekend czerwca przezna-
czony jest na Turniej Piłkarski Perfect Construc-
tion Kowale Summer Cup organizowany przez GKS 
Wako Kowale 2005/2006.

Wójtowi udzielono absolutorium 
W czerwcu odbyła się w Kolbudach sesja absolutoryj-
na. Uchwała została przyjęta, ale na posiedzeniu wła-
ściwie zabrakło radnych opozycji – obecny był tylko 
jeden. Brak pozostałych radnych to jednak przypadek.

Po Magnackiej już w sierpniu 
Wszystkie węzły komunikacyjne przy Obwodnicy 
Trójmiasta w godzinach szczytu są sparaliżowane. Włodarze 
sąsiednich gmin szumnie mówią o inwestycjach, które mają 
rozładować korki w tej części trójmiejskiej aglomeracji.
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Zakończyły się niestety dwa obozy żeglarskie nad 
Jeziorem Bachorze w Borach Tucholskich, w których 
uczestniczyła młodzież z naszej gminy. W dwóch turnusach 
wzięło udział 140 osób. Obozy dofinansowane zostały  
ze środków gminnych.

Wakacje pod białymi żaglami
MIĘDZYNARODOWY OBÓZ W KOLBUDACH

 Obozy żeglarskie organizowane są już od 14 
lat i nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy mieli 
jakikolwiek problem z rekrutacją. Myślę, że 
dobrą zachętą dla dzieciaków jest bogaty 
program zajęć zarówno żeglarskich, jaki i 
rekreacyjnych – mówi nam Robert Aszyk, 
koordynator obozów.
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• 12 – 15 lipca (czwartek – niedziela), 
XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Plenerowych i Ulicznych FETA

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

• 20 – 22 lipca (piątek – niedziela), Gdańsk 
Dźwiga Muzę, Plac Zebrań Ludowych

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

• 22 lipca (niedziela), Hunter, godz. 20.00, 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 8

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

• 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

• 28 lipca – 5 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowy Turniej Tenisowy Sopot 
Open, ul. Ceynowy 5

• 28 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika

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

• 5 sierpnia (niedziela), Kabareton ( Jerzy 
Kryszak, Piotr Bałtroczyk, Łowcy. B), godz. 
19.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Zastawna 8

• 4 – 5 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, 
godz. 10.00, Sopot Hipodrom 

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

• 12 sierpnia (niedziela), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 18.00, Opera Leśna  
w Sopocie, ul. Moniuszki 12

• 12 sierpnia (niedziela), Lech Janerka, godz. 
20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim, 
ul. Zastawna 8

• 18 sierpnia (sobota), Międzynarodowy 
Festiwal Iluzjonistów, godz. 18.00, Scena NOT 
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 19 sierpnia (niedziela), Parkowisko – 
Family&Friends Festival, godz. 10.00,  
Park Brzeźnieński 

• 26 sierpnia (niedziela), Lipali & Illusion, 
godz. 19.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim, 
ul. Zastawna 8

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

• 7 września (piątek), Ricky Martin, godz. 
20.00, Ergo Arena

• 27 września (czwartek), Urszula Dudziak, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 14 października (niedziela),Tulia, klub 
Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2 

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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JUŻ WE WRZEŚNIU

Kino w Pruszczu
Już we wrześniu w  budynku 
Centrum Kultury i  Sportu 
w  Pruszczu Gdańskim ru-
szy „Kino na Bursztynowym 
Szlaku”. 
„Kino na Bursztynowym Szla-
ku” zaprosi na pierwszy seans 
we wrześniu. Na sali kinowej, 
która pomieści 92 osoby, znaj-
dują się wygodne fotele, pośród 
których także dwuosobowy 
fotel dla zakochanych. Sala 
została wyposażona w  najno-
wocześniejszy cyfrowy pro-
jektor firmy Barco, procesor 
dźwięku Dolby® Digital ob-
sługujący Dolby Surround 7.1 
oraz nagłośnienie JBL Pro-
fessional. Zamontowano tutaj 
także system nagłośnieniowy 
Nexo, a do dyspozycji realiza-
tora dźwięku przewidziana jest 
konsoleta cyfrowa Soundcraft 
Vi2000. Sala przystosowana 
jest zarówno do seansów fil-
mowych, jak i  koncertów czy 
innych wydarzeń.
Oprócz premier i  standardo-
wych seansów przewidziane 
są również maratony filmowe, 
pokazy dla szkół oraz prezen-
tacje i promocja dorobku pol-
skiego kina. W chwili obecnej 
w budynku CKiS trwają prace 
wykończeniowe mające na celu 
zaaranżowanie foyer przed salą 
kinową.

 (GR)

ZABRAKŁO RADNYCH OPOZYCJI

Wójtowi udzielono absolutorium
W czerwcu odbyła się w Kolbudach sesja absolutoryjna. Uchwała została przyjęta, ale na posiedzeniu 
właściwie zabrakło radnych opozycji – obecny był tylko jeden. Brak pozostałych radnych to jednak przypadek.

Sesja absolutoryjna jest jed-
ną z  najważniejszych w  roku. 
Równie ważne jest posiedzenie, 
podczas którego uchwalany jest 
budżet. Niewiele brakowało, 
by sesja w ogóle nie doszła do 
skutku, ponieważ nie byłoby 
kworum.
– Absolutorium to zamknię-
cie dokonań finansowych roku 
poprzedniego, który – w moim 
odczuciu – był dla naszej gmi-
ny rokiem złotym. O  naszych 
dokonaniach niech świadczy 
chociażby 150 realizowanych 
inwestycji. Ilość pieniędzy 
przeznaczonych na inwestycje 
też była rekordowa. Dezawu-
owanie tych osiągnięć przez 
opozycję mogę tłumaczyć tyl-
ko w  jeden sposób – zbliżają-
cymi się wyborami, gdzie już 
teraz radni mówią na wszyst-
ko „nie” – mówi „Panoramie” 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy.
Wśród nieobecnych znalazła 
się m.in. Emilia Jóźwik.
– Była to pierwsza sesja abso-
lutoryjna, na której nie byłam, 
a  radną jestem już 3 kaden-
cje. W  tym czasie musiałam 

wyjechać służbowo, o  czym 
wiedział przewodniczący rady 
– mówi nam Emilia Jóźwik, 
która zauważa przy okazji, że 
ciekawa jest postawa jednego 
z  radnych, który przez 4 lata 
tylko raz głosował uchwałę ab-
solutoryjną. – Nawet jak był na 
sesji, to akurat wyszedł, kiedy 
głosowano nad absolutorium.
Leszek Grombala uzyskał 
absolutorium za wykonanie 
budżetu w  roku 2017. Zgod-
nie z  obowiązującą procedu-
rą, przed głosowaniem nad 
uchwałą radni zapoznali się 
ze szczegółowymi informacja-
mi dotyczącymi realizacji bu-
dżetu. Przeanalizowano m.in. 
sprawozdanie finansowe oraz 
opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w  Gdańsku. Pod 
uwagę wzięto informację o sta-
nie majątku gminy na dzień 31 
grudnia 2017 roku oraz opinię 
Komisji Rewizyjnej.
Uchwała została przyjęta bez-
względną większością głosów 
ustawowego składu rady. Za 
udzieleniem absolutorium za-
głosowało dziewięciu radnych, 
przy jednym głosie przeciw.

Leszek Grombala zwrócił przy 
okazji uwagę na fakt, że radni 
z  Kowal są przeciwni działa-
niom prowadzonym na terenie 
ich sołectwa.
– Pozostałe 14 miejscowości 
„odejmują sobie od ust” pew-
ne działania, żeby realizować 
sztandarową inwestycję, która 
będzie służyła między innymi 
mieszkańcom Kowal. Rad-
ni tego sołectwa ani razu nie 
byli przychylnie nastawieni do 
budżetu i  spraw finansowych, 

które dzieją się w  ich sołec-
twie. Tego nie jestem w stanie 
zrozumieć – dziwi się Leszek 
Grombala.
Zarzuty te odpiera Emilia 
Jóźwik.
– To, że wójt nas oskarża i po-
mawia, to nie nowość. Już 4 lata 
temu słyszeliśmy, że jesteśmy 
przeciw szkole w  Kowalach. 
Tak naprawdę to my ją urato-
waliśmy, kiedy dwa lata temu 
wójt chciał wycofać się z  tej 
inwestycji. Ulicę Glazurową, 

o którą walczyliśmy, też wyrzu-
cił z budżetu, a teraz na szybko 
budowana jest droga gruntowa. 
Radni z Kowali są za wszystki-
mi inwestycjami w naszym so-
łectwie, ale nie jesteśmy za za-
dłużaniem gminy. To jest zde-
cydowana różnica. Jestem pew-
na, że jeszcze nieraz będziemy 
oskarżani o  niedorzeczne rze-
czy. Tak działa wójt – tłumaczy 
radna z Kowal.

(lubek)

BIELKOWO – BIELKÓWKO PIERWSZY PRZETARG UNIEWAŻNIONY

Będzie nowy chodnik Kosmiczna cena za pływalnię

Kilka lat temu, dzięki rządo-
wym środkom, przebudowa-
no drogę powiatową Straszyn 
– Lublewo. Przy okazji wy-
konano chodniki i  oświetle-
nie, ale nie na całym odcinku 
drogi. W tym roku budowany 
będzie chodnik między Biel-
kówkiem a Bielkowem.
Chodnik między Bielkowem 
a  Bielkówkiem nie był bu-
dowany, ponieważ w  czasie 
realizacji inwestycji głównej 
nie wystarczyło na to pie-
niędzy. Wtedy podjęto decy-
zję, że piesze ciągi powstaną 
w najbardziej newralgicznych 
i niebezpiecznych miejscach. 

W połowie czerwca mieliśmy 
poznać firmę, która zajmie 
się budową basenu przy szko-
le w Kolbudach. Zgłosiło się 
dwóch oferentów, ale przetarg 
unieważniono. Powód? Ko-
smiczna cena, jakiej zażądano 
ze realizację inwestycji.
Jeszcze na kilka dni przed roz-
strzygnięciem przetargu wy-
dawało się, że nie będzie żad-
nego problemu z wyłonieniem 
wykonawcy, ponieważ zainte-
resowanie form chcących pod-
jąć się wyzwania było bardzo 
duże. Kolbudzcy urzędnicy 
musieli odpowiedzieć na wie-
le pytań. Jednak oferty złożyły 
tylko dwie firmy.

– Wtedy też wybudowano 
chodniki: z  Lublewa do Biel-
kowa i  przez Bielkówko. Nie 
wystarczyło pieniędzy na odci-
nek od mostu w Bielkówku do 
Bielkowa. Chodnik ten jesz-
cze bardziej stał się potrzeb-
ny w  momencie, kiedy rodzi-
ce z  Lublewa zaczęli posyłać 
swoje dzieci do szkoły w Biel-
kówku. Od momentu otrzyma-
nia mandatu radnego powiatu 
gdańskiego zacząłem zabiegać 
o  to, aby ten chodnik został 
w końcu wybudowany – mówi 
nam Robert Aszyk, radny po-
wiatu gdańskiego.
Po zrealizowaniu tej inwestycji 

 – Przetarg musieliśmy unie-
ważnić, ponieważ oferowana 
cena znacznie odbiegała od na-
szego kosztorysu, który opie-
wał na 14,5 miliona złotych. 
Tańsza z propozycji koszto-
wałaby naszą gminę 10 milio-
nów więcej. Ta suma była dla 
nas nie do przyjęcia. Nie wiem 
na jakiej podstawie tak drogo 
wyceniono budowę naszej pły-
walni – mówi nam Adam Bab-
kiewicz, kierownik Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Gminy Kolbudy.
Kilka dni temu ogłoszono ko-
lejny przetarg. Tym razem – jak 
informuje nas Adam Babkie-
wicz – dotyczy on jedynie prac 

na terenie gminy pozostanie 
do wykonania jeszcze tylko 
jeden chodnik, biegnący przy 
drodze powiatowej. Mowa tu 
o trasie Pręgowo – Kolbudy.
– Podbudowa pod chodnik 
została już wykonana. Myślę, 
że najwcześniej za rok będzie 
można przejść chodnikiem 
z Kolbud do Pręgowa. 
Jak powiedział nam Marian 
Cichon, wicestarosta gdań-
ski budowa chodnika między 
Bielkowem a  Bielkówkiem 
zakończy się na przełomie 
lata i jesieni.

(lubek)

budowlanych. Drugi przetarg 
dotyczyć będzie natomiast 
zainstalowania wszystkich 
urządzeń potrzebnych do 
uruchomienia pływalni.
 – Na oferty czekać będziemy 
przez dwa tygodnie. Mam na-
dzieję, że tym razem uda nam 
się wyłonić wykonawcę, aby 
podpisać umowę i jeszcze w 
czasie wakacji ruszyć z pierw-
szymi ziemnymi pracami – 
dodaje Adam Babkiewicz.
Do tematu wrócimy oczy-
wiście w kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(KL)
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  Wizualizacja kolbudzkiej pływalni
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PRZYJAZNY URZĄD

Kolejne wyróżnienie 
dla Kolbud
Urząd Gminy w  Kolbudy 
otrzymał kolejne wyróżnie-
nie. W Pałacu Kultury i Na-
uki w  Warszawie wręczono 
statuetki i  certyfikaty Znak 
Jakości „Przyjazny Urząd” 
2018. W  gronie laureatów 
znalazł się nasz urząd. Wy-
różnienia przyznawane są 
urzędom administracji pu-
blicznej, które wyróżniają się 
jakością usług na rzecz klien-
tów, innowacyjnością, kre-
atywnością i nowoczesnością.
 – Decyzja kapituły poprze-
dzona była wnikliwą anali-
zą aplikacji konkursowych, 
której dokonał zespół zło-
żony z  naukowców specjali-
zujących się w  problematyce 
administracji publicznej i  za-
rządzania publicznego – wy-
jaśnia Kamila Przeniosło, dy-
rektor konkursu.
W  trakcie gali dokonano 
oficjalnego ogłoszenia wy-
ników konkursu i  wręczenia 
Znaków Jakości „Przyjazny 
Urząd” wszystkim wyróżnio-
nym jednostkom.
 – To kolejne w  ciągu ostat-
nich miesięcy wyróżnienie, 
które otrzymuje nasz urząd 
– mówi Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy. – Miło, 
że codzienny trud osób zaj-
mujących się obsługą intere-
santów po raz kolejny został 

dostrzeżony przez specjali-
stów. Znak jakości „Przyja-
zny Urząd” jest dowodem na 
to, że wychodzimy naprze-
ciw oczekiwaniom naszych 
mieszkańców. Konkurs pro-
muje urzędy, które wyróżnia-
ją się wysoką jakością obsługi 
klienta. To dowód na to, że 
zatrudniamy profesjonalną 
kadrę.
Godło „Przyjazny Urząd” 
przyznaje kapituła złożona 
z  naukowców pracujących na 
czołowych polskich uniwer-
sytetach, m.in. Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II, Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w  Po-
znaniu, Uniwersytecie Wro-
cławskim, Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie.
„Przyjazny Urząd” jest kon-
kursem jakości, w  którym 
ocenie poddawane są insty-
tucje administracji publicznej 
i ich jednostki organizacyjne. 
Konkurs służy promocji urzę-
dów administracji publicznej, 
zarówno rządowej, jak i  sa-
morządowej, które wyróżnia-
ją się wysoką jakością obsłu-
gi klienta, profesjonalizmem 
w  działaniu oraz wysokim 
poziomem kompetencji fa-
chowych zatrudnionych kadr.

(RoN)
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MIĘDZYNARODOWY OBÓZ W KOLBUDACH

Wakacje pod białymi żaglami
Zakończyły się niestety dwa obozy żeglarskie nad Jeziorem Bachorze w Borach Tucholskich, w których uczestniczyła 
młodzież z naszej gminy. W dwóch turnusach wzięło udział 140 osób. Obozy dofinansowane zostały ze środków gminnych.

REKLAMA
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XVI POMORSKI ZLOT 
GARBUSÓW & CO. 
20-22 lipca 2018 r. 
W KOLBUDACH przy UL. WAŻNEGO 
Oraz 

KONCERTY MUZYCZNE 
NA SCENIE PRZY PRZYSTANI 
ŻEGLARSKIEJ W KOLBUDACH 
  
ZABAWY I KONCERTY: 
PIĄTEK 20 LIPCA   – DJ Krzycki          20:00 
                            Zespół imBeer     22:00 
SOBOTA 21 LIPCA  – DJ Krzycki          20:00 
             Zespół WARSAW GUN   22:00 

    
 
ADRES INTERNETOWY WYDARZENIA: 
XVI POMORSKI ZLOT OLDVW 3CITY 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/176282659659306/ 

WWW.OLDVW.PL 

OGLĄDANIE POJAZDÓW: 

21.07.2018 OD GODZ. 
13:00 – PARADA 
TRASA: KOLBUDY (PRZYSTAŃ) – 
LUBLEWO – PRĘGOWO – 
KOLBUDY (PLAC KASZUBSKI) 

ORAZ TEREN ZLOTU 
21.07.2018   W GODZ. 

                      17:00-19:00 
22.07.2018   W GODZ. 

                      11:00-13:00 
(POLE NA UL. WAŻNEGO PRZY 
PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ) 

SPONSORZY: 

 

 
  

  

   
  

 
 
 

 

PRĘGOWO

Wóz na urodziny
W  tym roku jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Pręgowie kończy 60 lat. 
Jubileusz będzie szczególny 
nie tylko ze względu na im-
ponującą, okrągłą rocznicę. 
Wyjątkowy będzie również 
prezent, jaki trafi do remizy 
w Pręgowie. W połowie paź-
dziernika, podczas uroczy-
stych obchodów „urodzin”, 
planowane jest przekazanie 
jednostce nowego – war-
tego blisko milion złotych 
– ciężkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego. No-
woczesna SCANIA zastąpi 
wysłużonego Jelcza, który do 
nagłych zdarzeń wyjeżdża 
już od blisko… 45 lat.
Pod koniec czerwca jednost-
ka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Pręgowie rozstrzy-
gnęła przetarg i  podpisała 
umowę na dostawę ciężkiego 
samochodu ratowniczo-ga-
śniczego. Nowy pojazd ma 
trafić do druhów z  Pręgo-
wa w  połowie października. 
Na początku października 
kierowcy z  jednostki OSP 
z Pręgowa udadzą się do sie-
dziby wykonawcy do Biel-
ska-Białej na dwudniowe 
szkolenie z  obsługi pojazdu, 
które poprzedzi jego odbiór.

(GR)

Flash

Najtańsza reklama!
zadzwoń 790 486 988

Obozy żeglarskie to stały punk-
tów wakacji na terenie gmi-
ny Kolbudy. Każdego roku na 
długo przed końcem zapisów 
brakuje wolnych miejsc. Zain-
teresowanie letnimi obozami 
organizowanymi przez gminę 
zawsze jest ogromne.
 – Obozy żeglarskie organizo-
wane są już od 14 lat i nie zda-
rzyło się jeszcze, żebyśmy mieli 
jakikolwiek problem z  rekruta-
cją. Myślę, że dobrą zachętą dla 

dzieciaków jest bogaty program 
zajęć zarówno żeglarskich, jaki 
i  rekreacyjnych. Do dyspozycji 
mamy różnego rodzaju jachty, 
ale też deski windsurfingowe, 
kajaki, łódki, skutery wodne 
czy rowery wodne. Korzystać 
można również z rowerów szo-
sowych i  podróżować ścieżka-
mi, których nie brakuje przecież 
na terenie Borów Tucholskich 
– mówi nam Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Kształcenia 

Podstawowego i  Gimnazjalne-
go w Kolbudach, który jest ko-
ordynatorem obozów.
Z  kolei od połowy lipca nad 
jeziorem z  Kolbudach odby-
wać się będą również półkolo-
nie żeglarskie. Organizatorzy 
zaplanowali 4 turnusy, z  czego 
czwarty będzie międzynaro-
dowy, ponieważ przyjedzie do 
nas młodzież z Niemiec, Czech, 
Ukrainy i Litwy.
 – Sądzimy, że w  ostatnim 

turnusie będzie uczestniczyć 
około 100 osób. Baza noclegowa 
będzie w naszej szkole, a różne-
go rodzaju zajęcie odbywać się 
będą na terenie gminy. W pro-
gramie mamy również wyciecz-
ki do Trójmiasta – dodaje Ro-
bert Aszyk.

(KL)
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INWESTYCJE CORAZ DROŻSZE, ALE Z DZIAŁAŃ NIE REZYGNUJĄ

Drogowe działania w gminie Kolbudy 
Mimo sezonu urlopowego, w różnych miejscowościach naszej gminy prowadzone są różne prace drogowe. Część z nich już 
się zakończyła, a niektóre rozpoczną się lada dzień.

Zakończyła się chociażby prze-
budowa ponad 300-metrowej 
ulicy Rolniczej w Bielkowie, 
gdzie poza nowym dywani-
kiem asfaltowym, przeprowa-
dzono również kapitalny re-
mont kanalizacji sanitarnej. 
Do 20 lipca wymalowane ma 
być jeszcze tylko oznakowanie 

poziome. Cała inwestycja kosz-
towała 630 tysięcy złotych.
– Koszt wszystkich inwestycji 
drogowych, które zaplanowa-
liśmy na ten rok, jest droższy 
co najmniej o 30 procent. Te 
wyższe kwoty uwzględniamy 
już w planach budżetowych. 
Chciałbym jednak uspokoić 

mieszkańców naszej gminy, 
ponieważ chcemy zrealizować 
wszystkie inwestycje drogowe, 
które zaplanowaliśmy na ten 
rok – mówi „Panoramie” Adam 
Babkiewicz, kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy.
Wykonany już został ponad 
600-metrowy chodnik łączący 
ulicę Przemysłową w Kolbu-
dach z sąsiednim Łapinem (uli-
cą Sienkiewicza). Aby można 
było wybudować pieszy ciąg, 
należało nieco wyciąć skar-
pę, ale jeszcze ją zabezpieczyć 
specjalnym murem oporowym 
przed ewentualnym osuwa-
niem się. Dodajmy, że chodnik 
do Łapina zyskał także oświe-
tlenie. Całe przedsięwzięcie 
pochłonęło ok. 750 tys. zł.
– Prace drogowe prowadzone 
są również w Czapielsku. Tu 
z kolei realizujemy drugi etap 
remontu ulicy Słonecznikowej. 
W tym roku drogowcy działa-
ją na odcinku od kościoła do 
granicy z Marszewską Kolo-
nią. Całe zadanie kosztuje 460 

tysięcy złotych i ma być ukoń-
czone do końca lipca. Dodam, 
że również w tym roku wyko-
naliśmy iluminację kościoła w 
Czapielsku – informuje Adam 
Babkiewicz. 
Rozpoczęła się właśnie budowa 
chodnika w Lisewcu. Założo-
no, że cały pieszy ciąg wyko-
nany będzie w ciągu dwóch lat. 
Na ten rok zaplanowano budo-
wę chodnika od ulicy Pagórko-
wej do ulicy Kowalskiej, i po-
dobnie jak przypadku Czapiel-
ska, prace mają być wykonane 
do końca lipca.
– W sierpniu ogłoszony będzie 
przetarg na wykonanie przebu-
dowy ulicy Podgórnej w Janko-
wie Gdańskim. W pierwszym 
etapie, a więc od ulicy Jankow-
skiej poprzez Rzemieślniczą do 
Straszyńskiej, zaplanowaliśmy 
modernizację tej drogi. Poza 
ulicą i chodnikiem powstanie 
kanalizacja deszczowa i zbior-
nik retencyjny. Oszacowaliśmy, 
że zapłacimy za to ok. 2,5 mi-
liona złotych – dodaje Adam 
Babkiewicz.

Przypomnijmy, że prace w 
Jankowie Gdańskim prowa-
dzono już zimą, ponieważ 
obfite opady deszczu czy wio-
senne roztopy sprawiają, że 
m.in. ulica Podgórna zamie-
nia się w bagno. Właśnie kil-
ka miesięcy temu prowadzo-
no w rejonie zalewanych ulic 

budowę kanalizacji deszczo-
wej z rur betonowych, którymi 
odprowadzone zostaną wody 
opadowe i roztopowe z sys-
temów melioracyjnych części 
Jankowa.

(GR)

KOLEJNY PREZES
Rada Nadzorcza Energi podjęła uchwałę o powołaniu Arkadiusza 
Siwko na  prezesa zarządu gdańskiego giganta energetycznego. 
Na stanowisku zastąpił on Alicję Barbarę Klimiuk, która pełniła 
obowiązki prezesa od lutego.  W skład zarządu Energa SA wcho-
dzą również: Alicja Barbara Klimiuk, wiceprezes ds. operacyj-
nych, Jacek Kościelniak, wiceprezes zarządu ds. finansowych oraz 
Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

ZLOT ZHP GDAŃSK 2018 
Prawie 15 000 osób weźmie udział w  największym harcerskim 
przedsięwzięciu ostatnich lat. Czeka na nich przygoda ukryta 
w sześciu modułach: Źródło, Dziedzictwo, Natura, Służba, Roz-
wój, Cywilizacja i Kalejdoskop. Ceremonie otwarcia i zamknięcia 
oraz Dzień Regionów będą kulminacją święta harcerstwa, jakim 
jest Zlot ZHP. Od 6 do 16 sierpnia harcerskie życie skoncentruje 
się na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOŻYWIANIE DZIECKA 
Rodzice, którzy od września chcą dożywiać dzieci w przedszko-
lach lub szkołach i spełniają kryteria uprawniające do tego świad-
czenia, winni zasygnalizować taką potrzebę pracownikowi socjal-
nemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Muszą 
bowiem złożyć wniosek na nowy rok przedszkolny lub szkolny. 

WIĘKSZY SZPITAL NA ZASPIE
Na początku lipca wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę 
Szpitala św. Wojciecha na Zaspie.  Rozbudowa  o trzykondygna-
cyjne skrzydło Szpitala św. Wojciecha  obejmuje między innymi: 
wyposażenie medyczne i  niemedyczne bloku operacyjnego i  sal 
wybudzeń, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału 
urologii – w tym m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, 
aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabie-
gowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, 
respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, 
diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły 
operacyjne mobilne i materace grzewcze. Projekt przewiduje rów-
nież przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunika-
cyjnego o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz 
miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstanie łącznie 75 
bezpłatnych miejsc parkingowych. Koszt inwestycji to 83 mln zł.

W SKRÓCIE
PODŁOGA Z WAPIENIA OLANDZKIEGO

Gminna dotacja dla kościoła 
w Czapielsku
Kościół pw. św. Mikołaja w Czapielsku zyska nową posadzkę z płyt z kamienia olandzkiego. 
Gmina Kolbudy udzieli na ten cel dotacji do kwoty 140 tys. zł. Zgodę na finansowe wsparcie prac 
przy jednym z naszych najcenniejszych zabytków jednogłośnie podjęła Rada Gminy Kolbudy.

Kościół w  Czapielsku posiada 
obecnie lastrykową posadzkę, 
która już niebawem zastąpio-
na zostanie podłogą wykonaną 
z  płyt z  wapienia olandzkiego, 
ułożonej na żwirowo-piaskowej 
podsypce. Wapień olandzki po-
wstawał 450-500 milionów lat 
temu. Zawiera liczne ślady mu-
szlowatych skamielin i  organi-
zmów. Twardość tej skały i  jej 
odporność na zdzieranie powo-
dują, że jest to świetny materiał 
na posadzki i schody. Kamień jest 
łatwy w  utrzymaniu. Z  biegiem 
lat nabiera szlachetności. Obok 
cegły jest najodpowiedniejszym 
materiałem budulcowym przy 
renowacji zabytków. Wapień 
olandzki, ze względu na uwarun-
kowania historyczne (zwłaszcza 
w  rejonie Pomorza), jest jednym 
z najczęściej stosowanych.
Ponieważ kościół w  Czapielsku 
wpisany jest do rejestru zabyt-
ków, prace zrealizowane zosta-
ną według projektu konserwa-
torskiego zatwierdzonego przez 
Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.
 – Gmina Kolbudy nie szczędzi 
środków na prace konserwator-
skie w  zabytkowych obiektach, 
które stanowią dla nas powód do 
dumy. Kościoły w  Czapielsku, 
Pręgowie i  Lublewie Gdańskim 
to liczące po kilkaset lat praw-
dziwe perełki, które zajmują 
czołowe pozycje na liście atrakcji 
turystycznych naszego regionu. 
We wszystkich tych obiektach 
sakralnych w  ostatnich miesią-
cach prowadzone były prace re-
montowe i budowlane. Cieszę się, 
że Rada Gminy Kolbudy jedno-
głośnie podejmuje decyzje o do-
finansowaniu tego typu przedsię-
wzięć środkami z budżetu gminy. 
O wszystkie te kościoły dbali na 
przestrzeni wieków mieszkańcy 
tych ziem. My odziedziczyliśmy 
te architektoniczno-historyczne 
perły, cieszymy nimi oko i mamy 
obowiązek przekazać je w  do-
brym stanie kolejnym pokole-
niom – mówi Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Celem udzielonej dotacji, na 

przyznanie której jednogłośnie 
zgodziła się rada gminy, jest 
wspieranie i  uzupełnianie dzia-
łań właścicieli dla zapewnienia 
ochrony i konserwacji wartościo-
wych elementów substancji za-
bytkowej. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami organ stanowią-
cy gminy może udzielić dotacji na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru na 

zasadach określonych w podjętej 
przez ten organ uchwale.
Warto odnotować, że w  ciągu 
ostatnich miesięcy wybudowany 
w  XVIII wieku kościół w  Cza-
pielsku i  XIV-wieczny kościół 
w Pręgowie zyskały nowe oświe-
tlenie LED. Dzięki wykonanej 
z finansowym wsparciem gminy 
iluminacji oba zabytki prezentują 
się imponująco nawet po zmroku.

(RoN)

  Trwa remont ulicy Słonecznikowej w Czapielsku

  Przebudowa ulicy Rolniczej w Bielkowie już się zakończyła
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WSZYSCY MÓWIĄ, ALE NIKT NIE DZIAŁA

Po Magnackiej już 
w sierpniu
Wszystkie węzły komunikacyjne przy Obwodnicy Trójmiasta w godzinach szczytu 
są niemal sparaliżowane. Włodarze sąsiednich gmin szumnie mówią o kolejnych 
inwestycjach, które mają rozładować korki w tej części trójmiejskiej aglomeracji. 

Warto jednak zauważyć, że tyl-
ko na terenie gminy Kolbudy 
prowadzona jest właśnie inwe-
stycja, która pozwoli – w  pew-
nym stopniu – rozładować ko-
rek w  okolicach węzła Kowale. 
Mowa oczywiście o budowie uli-
cy Magnackiej, łączącej Kowale 
z Otominem.
Adam Babkiewicz, kierownik 
referatu Inwestycji i  Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy mówi, 
że podbudowa pod nową drogę 
została już wykonana.
 – Prawie na ukończeniu są rów-
nież prace związane z  budową 
chodnika i  ścieżki rowerowej. 
Myślę, że wszystkie prace na uli-
cy Magnackiej powinny zostać 
ukończone w  sierpniu – mówi 
nam Adam Babkiewicz, który 
dodaje, że dzięki tej inwestycji 
kierowcy będą mogli korzystać 
z alternatywnej trasy prowadzącej 
ulicami Ordynacką – Rycerską – 
Magnacką i  Konną, by przedo-
stać się na przykład do gdańskiej 
ulicy Jabłoniowej.
Długość nowej, asfaltowej na-
wierzchni liczyć będzie 1,3 ki-
lometra. Po jednej stronie dro-
gi w  projekcie ujęto bitumiczną 
ścieżkę rowerową. Z drugiej po-
wstaje chodnik z kostki brukowej. 
Gmina Kolbudy nie ustaje w sta-
raniach o  pozyskanie środków 

PRZYGOTOWANI NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

Pomorskie w krajowej 
turystycznej czołówce
W  2017 roku województwo 
pomorskie odwiedziło około 
9 milionów turystów. Dzia-
łania promocyjne Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej skupione na wy-
dłużaniu sezonu były strza-
łem w  dziesiątkę. Branża 
turystyczna naszego regionu 
jest bardzo dobrze przygoto-
wana na każdą porę roku.
Województwo pomorskie 
uznawane jest za jeden z na-
jatrakcyjniejszych regionów 
w  Polsce. Szacuje się, że 
w ubiegłym roku nasz region 
odwiedziło około 9 milionów 
turystów. Jesteśmy najchęt-
niej wybieranym regionem 
na wakacje, ale zeszłoroczne 
chłodne i  kapryśne lato rów-
nież nie odstraszyło turystów. 
Szacuje się, że na niepogodzie 
najwięcej zyskali restaurato-
rzy, a także instytucje kultury 
i obiekty z biletowanym wstę-
pem. Najwięcej gości odwie-
dziło molo w  Sopocie (1,07 
mln osób), Europejskie Cen-
trum Solidarności (920 tys. 
osób) oraz Muzeum Zamkowe 
w Malborku (638 tys. osób).
Kilka ostatnich lat to znaczny 
wzrostu przyjazdów do na-
szego regionu nie tylko w se-
zonie letnim. Branża tury-
styczna na Pomorzu jest bar-
dzo dobrze przygotowana na 
każdą porę roku. Rozbudo-
wują się bazy noclegowe i ga-
stronomiczne, powstają nowe 
oferty i  atrakcje turystyczne. 
Celem nadrzędnym jest suk-
cesywne wydłużanie sezonu.
 – Działamy na wielu polach, 
a każdy pomysł przyczyniają-
cy się do przyjazdu i  pobytu 
turystów, również poza okre-
sem wakacyjnym, jest przez 
nas rozwijany i  wspierany. 
Stąd działania w zakresie tu-
rystyki aktywnej, przyrodni-
czej czy slow life dopełnia-
jącej agroturystykę – mówi 
Marta Chełkowska, dyrek-
tor Departamentu Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Czyste powietrze to niekwe-
stionowany atut regionu po-
zwalający skutecznie zwrócić 
uwagę turystów w  sezonie 
zimowym. Bardzo dobre re-
zultaty w  tym zakresie przy-
niosła m.in. kampania inter-
netowa pod hasłem „ferie bez 
smogu”. Pomorskie stało się 
trzecim najchętniej wybiera-
nym województwem w Polsce 
podczas ferii zimowych.
Promocja zagraniczna to nie-
zmiennie jeden z kluczowych 
obszarów działalności PROT.
 – Przekłada się to bezpośred-
nio na wzrost rozpoznawal-
ności marki regionu, a  co za 
tym idzie, stale rosnący ruch 
przyjazdowy – dodaje dyrek-
tor Chełkowska. – W minio-
nym roku gdańskie lotnisko 
obsłużyło ponad 4,6 mln pa-
sażerów, a  z  połączeń pro-
mowych Stena Line i  Polfe-
ries skorzystało blisko milion 
pasażerów.
Wśród turystów zagranicz-
nych dominują Niemcy, Bry-
tyjczycy oraz Skandynawo-
wie. Znaczący jest również 
udział gości z Izraela czy Ho-
landii. Jeszcze dwa lata temu 
rynek izraelski był praktycz-
nie niezauważalny w statysty-
kach przyjazdowych, aktual-
nie jest jednym z  najszybciej 
rosnących. Natomiast uru-
chomienie połączenia lotni-
czego Amsterdam – Gdańsk 
stało się jednym z najważniej-
szych wydarzeń 2017 roku.
Obserwowany jest także sta-
ły wzrost zainteresowania 
Gdańskiem i Pomorzem tury-
stów z dalekiej Azji. Nasz re-
gion przyciąga zarówno chiń-
skich, jak i  japońskich wcza-
sowiczów nie tylko wspania-
łymi zabytkami czy unikal-
nymi wyrobami z  bursztynu, 
ale także wyjątkową przy-
rodą. Rozpoznawalność ca-
łego regionu na arenie mię-
dzynarodowej buduje silna 
marka Gdańska. Stolica wo-
jewództwa pomorskiego zna-
lazła się w  pierwszej trójce 

rekomendowanych miejsc do 
odwiedzenia w  ramach kon-
kursu European Best Desti-
nation 2017, deklasując ta-
kie miasta, jak Barcelona czy 
Londyn.

Michał Piotrowski

REKLAMA

zewnętrznych na realizację tak 
ważnego w naszym regionie roz-
wiązania komunikacyjnego. Do-
dajmy w  tym miejscu, że koszt 
całego przedsięwzięcia to blisko 
5 mln zł.
Ulica Magnacka dla wielu kie-
rowców będzie z  całą pewno-
ścią alternatywą dla Obwodnicy 
Trójmiasta. Do dobra wiadomość 
– szczególnie dla służb ratow-
niczych, które w  razie potrzeby 
będą mieć do wyboru mniej za-
korkowaną trasę, a  tym samym 
będą w  stanie znacznie szybciej 
przybyć na miejsce zdarzenia.  
Rozwiązaniem problemu byłaby 
przebudowa całego węzła Ko-
wale, ale w  tej kwestii wszyscy 
znają problem i o nim mówią, ale 
realnych działań nie widać. Ulica 
Magnacka połączy dwa duże wę-
zły Kowale i Szadółki. Cały czas 
czekamy na przebudowę układu 

skrzyżowania drogi ekspresowej 
i  drogi wojewódzkiej 221. Nie 
wiadomo jednak kiedy nastąpi jej 
realizacja. Musimy sami szukać 
rozwiązań, które już dziś ułatwią 
naszym mieszkańcom dojazd do 
Gdańska, a w bliższej lub dalszej 
perspektywie włączą się do prze-
budowanego węzła Kowale. Na 

czas prac związanych z  przebu-
dową obu węzłów, co spowoduje 
zapewne ogromne utrudnienia 
w ruchu, ulica Magnacka stano-
wić będzie bardzo ważne mię-
dzygminne połączenie – tłuma-
czy Adam Babkiewicz.

(GR, RoN)
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SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH BADAŃ

Video mapping  
w Pruszczu Gdańskim
Spektakularne przedstawienie 
multimedialne, składające się ze 
specjalnie zaprojektowanych wi-
zualizacji i trójwymiarowych ani-
macji, będzie można zobaczyć już 
dziś 13 lipca w centrum Pruszcza 
Gdańskiego, a  miesiąc później 
w Gdańsku.
Wyjątkowe widowiska łączące 
ze sobą muzykę, światło i dźwięk 
są częścią akcji „Rzeczywistość 
zaskakuje. Nie daj się zaskoczyć 
– zrób cytologię”, realizowanej 
przez spółkę Copernicus Podmiot 
Leczniczy.
Pokaz w Pruszczu Gdańskim na 
budynku Starostwa Powiatowego 
rozpocznie się punktualnie a go-
dzinie 23.00. Wstęp jest bezpłatny.
  – Tylko niecałe 30 procent miesz-
kanek województwa pomorskiego 
zgłasza się na profilaktyczne ba-
dania cytologiczne. Powiat gdań-
ski należy do obszarów „białych 
plam”, a  to znaczy, że te wyniki 
należą do najniższych w  woje-
wództwie. Edukacyjny video 
mapping to niestandardowe roz-
wiązanie promocyjne, ale wierzy-
my, że właśnie takie innowacyjne 
podejście pomoże zwrócić uwagę 
na ten problem – podkreśla Marek 
Białonoga, koordynator projektu.
Do końca września na terenie 
województwa pomorskiego od-
będzie się jeszcze 5 video map-
pingów w  ramach projektu. Je-
den z  nich zaplanowano na 24 

sierpnia  w Ratuszu Staromiejskim 
w Gdańsku. 
Akcja jest częścią projektu „Profi-
laktyka raka szyjki macicy szansą 
na wydłużenie aktywności za-
wodowej mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego”. Jest on 
współfinansowany przez Unię 
Europejską w  ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014–2020.
Celem projektu jest zwiększenie 
świadomości społecznej odnośnie 
wysokiej skuteczności i  potrze-
by wykonywania badań cytolo-
gicznych. Rak szyjki macicy jest 
obecnie szóstym pod względem 
częstości zachorowań nowotwo-
rem u  kobiet w  Polsce. Choroba 
zwykle wykrywana jest zbyt póź-
no, co  powoduje, że umieralność 
z  powodu tego nowotworu jest 
w naszym kraju o 50 procent wyż-
sza niż przeciętna dla krajów Unii 
Europejskiej. Dlatego niezbędna 
jest edukacja w zakresie potrzeby 
badań profilaktycznych, szczegól-
nie wśród kobiet w wieku 25–59 
lat, które są aktywne zawodowo 
oraz kobiet, które nigdy nie wyko-
nały badań cytologicznych.
By skorzystać z  darmowych ba-
dań, wystarczy zapisać się poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.cytologia-pomorze.pl lub za-
dzwonić pod numer 58 727 01 30.

(GR)
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SUPERCROSS

Mistrzostwa 
w Trójmieście 
W  dniach 23–25 listopada 
Ergo Areną zawładną moto-
cykle. Trzy dni wypełnione 
będą wydarzeniami odby-
wającymi się zarówno w, jak 
i  na zewnątrz trójmiejskiej 
hali, wyścigami na  plaży 
i  imprezami towarzyszącymi, 
które bez wątpienia zapew-
nią ogromną dawkę emocji. 
Wszystko to za sprawą Mi-
strzostw Europy w Supercros-
sie, które wracają na Pomorze 
w  nowej odsłonie przygoto-
wanej z myślą o chcących spę-
dzić nad morzem naprawdę 
epicki weekend.
W piątek 23 listopada w Ergo 
Arenie odbędzie się pierwsza 
runda Mistrzostw Europy 
w Supercrossie, gdzie na linii 
startu zobaczymy zarówno 
najlepszych polskich zawod-
ników, jak i  europejską czo-
łówkę. W sobotę 24 listopada 
już od godziny 11.00 odbywać 
się będą imprezy towarzyszą-
ce mistrzostwom. Będzie to 
giełda Moto Expo w  arenie 
i na parkingach przy hali oraz 
zawody Skijoring na plaży na 
granicy Gdańska i Sopotu.
Więcej o listopadowej impre-
zie już w  kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(GR)

Fo
t.

 O
rg

an
iz

at
or

zy
 t

ur
ni

ej
u

WSPÓLNE POMORSKIE

Nasi na targach 
stoczniowych
Pomorskie f irmy z  bran-
ży stoczniowej mają okazję 
zaprezentowania oferty na 
wspólnym stoisku woje-
wództwa pomorskiego pod-
czas Międzynarodowych 
Targów Budowy i  Wypo-
sażenia Statków, Maszyn 
i  Technologii Morskich, 
które odbędą się w  dniach 
4-7 września 2018 r. 
w Hamburgu.
– Targi SMM są najwięk-
szą i  najważniejszą imprezą 
światowego przemysłu okrę-
towego. Co dwa lata gro-
madzą światowych liderów 
budowy i  remontu statków, 
produkcji najnowocześniej-
szego wyposażenia okręto-
wego, technologii i inżynie-
rii morskiej oraz decyden-
tów szeroko rozumianej go-
spodarki morskiej. W czasie 
każdej edycji targów kil-
kadziesiąt wiodących f irm 
ogłasza wprowadzenie do 
swojej oferty nowych, inno-
wacyjnych produktów i pre-
zentuje najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne. Impreza 
to nie tylko zapoznawanie 

się z  prezentowanymi pro-
duktami i  usługami, ale 
również miejsce nawiązy-
wania stałej międzynaro-
dowej współpracy – infor-
muje Katarzyna Kaperska 
z  Agencji Rozwoju Pomo-
rza, która jest organiza-
torem wspólnego udziału 
w hamburskich targach.
Ubiegłoroczna edycja zgro-
madziła ponad 2100 wy-
stawców oraz 50.000 od-
wiedzających profesjo-
nalistów z  całego świata. 
Agencja Rozwoju Pomorza 
organizuje dla pomorskich 
f irm z  branży stoczniowej 
wspólny udział w  Targach 
SMM w  Hamburgu w  ra-
mach projektu Pomorski 
Broker Eksportowy. Koszt 
udziału w  targach dla jed-
nego przedsiębiorcy wynosi 
prawie 20 tys. zł, ale dzięki 
dof inansowaniu w  ramach 
realizowanego przez Agen-
cję Rozwoju Pomorza pro-
jektu, f irma poniesie tylko 
niewielki wkład własny.

(GR)

PIERWSZE PRACE JUŻ ZA NAMI

Zielna czeka na swój moment
Ulica Zielna w Kolbudach nie należy do najwygodniejszych dróg. Jej stan pozostawia wiele do życzenia. 
Droga, gdyby była wyremontowana, mogłaby być skrótem do Bielkowa i dalej w kierunku stolicy 
powiatu – Pruszcza Gdańskiego.

Zakończyła się budowa oświe-
tlonego przejścia dla pieszych 
przy ulicy Zielnej. Powstał 
przy okazji nowy, wykona-
ny z  betonowej kostki wjazd 
w dość zniszczoną i  zaniedba-
ną drogę, która wzdłuż jeziora 
prowadzi do drogi powiatowej 
w Bielkowie.
– Na tym nie koniec prac. Jesz-
cze w tym roku prowadzić bę-
dziemy kolejną inwestycję na 
tej drodze. Na razie chcemy, by 
była to droga szutrowa, którą 
będzie można przejechać sa-
mochodem – mówi „Panora-
mie” Adam Babkiewicz, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i  Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy.
Dziwnym wydaje się fakt, że 
gmina dopiero w  tym roku 
zabrała się za remont – jak się 
wydaje – tak ważnej ulicy. Wy-
tłumaczenie znaleźliśmy na 
stronie internetowej kolbudz-
kiego samorządu, gdzie Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbu-
dy tłumaczy:

„Jedną z  głównych przyczyn 
braku jakichkolwiek prób „ucy-
wilizowania” tej nawierzchni 
są kwestie własności gruntu. 
Dotychczas inwestycja nie mo-
gła być realizowana między 
innymi dlatego, że przed Są-
dem Okręgowym w  Gdańsku 
toczy się przeciwko jednemu 
z  mieszkańców ulicy Zielnej 
postępowanie w sprawie o wy-
danie nieruchomości, stano-
wiącej fragment pasa drogo-
wego o  powierzchni ok. 386 
m2. W  toku tego postępowa-
nia mieszkaniec ten podniósł, 
że zajmowany fragment nieru-
chomości gminnej zasiedział 
i  wytoczył sprawę o  stwier-
dzenie takiego rzekomego za-
siedzenia. Ukończenie procesu 
o  zwrot zajętej nieruchomości 
napotkało na przeszkodę, gdyż 
w  pierwszej kolejności sprawę 
o  zasiedzenie nieruchomości 
gminnej przez mieszkańca tej 
ulicy musiał rozpatrzyć Sąd 
Rejonowy w Gdańsku. Zarów-
no w pierwszej, jak i w drugiej 

instancji sądy przyznały gmi-
nie w  tej sprawie rację i  orze-
kły, że mieszkaniec ten nie 
zasiedział nieruchomości. Po 
takim, korzystnym dla gmi-
ny rozstrzygnięciu czekamy 
na podjęcie sprawy przez sąd 
okręgowy. Ten ma rozstrzy-
gnąć, czy samorząd ma rację 
w  żądaniu zwrotu zajmowanej 

nieruchomości drogowej, na 
której ma być przeprowadzona 
inwestycja”.
Ta część Kolbud w  ostatnim 
czasie przechodzi małą me-
tamorfozę. W  jej sąsiedztwie, 
przy drodze wojewódzkiej, 
stanęła stacja paliw. Nieba-
wem rozpocznie się budowa 
basenu przy kolbudzkiej szkole, 

a  kilkaset metrów dalej po-
wstanie sklep Lida. Budowa 
ulicy Zielnej na pewno ucie-
szyłaby wielu mieszkańców 
gminy, którzy mieliby skrót 
do urzędu gminy, szkoły, Lida 
czy na pływalnię. Liczymy, że 
z czasem i ta inwestycja zosta-
nie zrealizowana.

(KL, RoN)

PERFECT CONSTRUCTION KOWALE SUMMER CUP

Gospodarze bezlitośni dla rywali
Za nami kolejna odsłona pił-
karskiego święta w  Kowa-
lach. Tradycyjnie już ostatni 
weekend czerwca przezna-
czony jest na Turniej Pił-
karski Perfect Construction 
Kowale Summer Cup orga-
nizowany przez GKS Wako 
Kowale 2005/2006.
Tym razem do piłkarskich 
potyczek zgłosiły się 22 dru-
żyny z  całego województwa 
pomorskiego, a  do zmagań 
przystąpili 13-latkowie.
– W  ciągu dwóch dni roze-
grano ponad 100 meczów. 
Pierwszego dnia rozgrywano 
mecze eliminacyjne w  gru-
pach, natomiast dzień drugi 
zarezerwowany był na decy-
dujące, turniejowe rozstrzy-
gnięcia – informuje nas Ma-
ciej Sikorski, trener miejsco-
wej drużyny i zarazem głów-
ny koordynator piłkarskiej 
imprezy w Kowalach.
W tym roku gospodarze tur-
nieju okazali się mało go-
ścinni, zdobywając główne 
trofeum.
– W  finale po bardzo emo-
cjonującym spotkaniu poko-
naliśmy 2:1 gdański Olimpic. 
Z  kolei w  meczu o  brązowy 
medal Gdyńska Akademia 
Piłkarska pokonała GKS 

Morena. Najlepszym bramka-
rzem turnieju uznano Kamila 
Duchnowskiego z GKS Wako 
Kowale, zaś królem strzel-
ców został Jakub Staniszew-
ski z Akademii Piłkarskiej KP 
Gdynia – relacjonuje trener 
zwycięskiego zespołu.
Barw naszego zespołu bronili: 
Kamil Duchnowski, Bartosz 
Osiński, Krzysztof Gielec, Mi-
łosz Jaworowski, Mikołaj Jan-
ta, Kacper Jurczak, Sebastian 
Haase, Adam Dombrowski, 

Norbert Pachnia. Poza Ma-
ciejem Sikorskim opiekę szko-
leniową nad naszymi młodymi 
adeptami futbolu sprawował 
Marcin Waniuga.
– Podniósł się poziom sportowy 
imprezy w porównaniu z ubie-
głoroczną edycją turnieju. Wi-
dać, że chłopcy lepiej operują 
futbolówką i pokazują mądrość 
w  grze. Są bardziej dojrzali – 
ocenia Maciej Sikorski.
Turniej w  Kowalach od po-
czątku cieszy się uznaniem 

i  zainteresowaniem pomor-
skich klubów szkolących 
młodzież. Duża w  tym za-
sługa organizatorów, którzy 
profesjonalnie podchodzą do 
swoich obowiązków. Nam 
wypada jedynie pogratulować 
udanej imprezy i z niecierpli-
wością czekać na kolejną edy-
cję Kowale Summer Cup.

(lubek)
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TOMASZ WÓLCZYŃSKI
Przedstawiciel handlowy firmy BIALL-NET

Dostępny w godzinach 14-18
od poniedziałku do piątku

Telefon: 513-156-545
e-mail: wolczynskit@biall-net.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Otomin, ul. Słoneczna 43

Godziny otwarcia:
Wtorek: 8:00 - 14:00

Czwartek: 12:00 - 18:00
tel. 58-727-77-77

Zamów już dziś internet dostarczany 
w technologii światłowodowej! 

STALE ROZWIJAMY SIĘ W MIEJSCOWOŚCIACH 
GDZIE ISTNIEJE JUŻ SIEĆ: 

M.IN. OTOMIN, PRĘGOWO, DOMACHOWO, PRZYWIDZ.

PRACUJEMY NAD DUŻYMI PROJEKTAMI DLA TRĄBEK 
WIELKICH I KOLBUD, GDZIE PROWADZIMY AKTYWNĄ 

SPRZEDAŻ, KWESTIE PROJEKTOWE W TRĄBKACH 
WIELKICH SĄ JUŻ NA OSTATNIEJ PROSTEJ I NIEBAWEM 

ZACZNIEMY PRACE ZIEMNE.

OBECNIE PODŁĄCZAMY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
KLIENTÓW I ZAMYKAMY PROJEKT W HUCIE DOLNEJ>

>
>



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  LIPIEC 201812 ROZMAITOŚCI

PARKING NADMORSKI 

Za 5 złotych
Kolejny raz, na okres wakacji, 
uruchomione zostały parkin-
gi nadmorskie w  Gdańsku. 
Tak jak w ubiegłym roku będą 
funkcjonowały w  czterech 
lokalizacjach (do 31 sierp-
nia). Opłata za parkowanie 
nie ulegnie zmianie i  będzie  
wynosiła 5 zł. 
Parkingi zlokalizowane są przy 
ulicach Błękitnej i  Kaplicznej 
w  Jelitkowie, Czarnym Dwo-
rze w Brzeźnie i Nowotnej na 
Stogach. Jednorazowy wjazd 
na parking będzie koszto-
wał 5 zł, niezależnie od czasu 

postoju. Parkingi będą płatne 
7 dni w tygodniu w godzinach 
od 9.00 do 17.00. Po godzi-
nie 17.00 do dnia następnego 
do godziny 9.00 postój będzie 
bezpłatny. Opłata dodatkowa 
za nieopłacony postój będzie 
wynosiła 50 zł. 
Co ciekawe w  2017 roku, 
mimo niesprzyjającej pogody 
do odbywania kąpieli słonecz-
nych i  wodnych, z  parkingów 
nadmorskich skorzystało bli-
sko 50000 kierowców.

(GR)

PIERWSZY SAMODZIELNY 

Wyjazd dziecka na wakacje
Rozpoczęły się długo wycze-
kiwane i  zasłużone wakacje. 
Jest to czas odpoczynku od 
szkoły, lekcji i  obowiązków. 
Dzieci mają dwa miesiące wol-
nego, niestety rodzice często 
nie wiedzą, jak zorganizo-
wać im opiekę przez tak długi 
czas lub nie mają możliwości. 
Wówczas najlepszym pomy-
słem jest wyjazd dziecka na 
kolonie albo pobyt młodszych 
dzieci u rodziny. 
Każda z  tych możliwości jest 
bardzo dobrym rozwiązaniem 
zarówno dla nas, ale przede 
wszystkim dla dzieci, któ-
re nauczą się samodzielności 
i  odpowiedzialności. Zmienią 
otoczenie, poznają nowe osoby 
i przeżyją przygodę. Ekscyta-
cja z powodu wyjazdu zawsze 
jest dla najmłodszych wielkim 
przeżyciem. Warto więc od-
powiednio przygotować dzieci 
do wakacyjnej podróży i nowej 

sytuacji, w której wielu znajdzie 
się po raz pierwszy. Decydując 
się na biuro turystyczne i  ofer-
tę obozu, dobrze wcześniej ro-
zeznać się, czy ktoś z  najbliż-
szego otoczenia dzieci również 
nie planuje takiego wyjazdu. 
Dziecko poczuje się o wiele raź-
niej i pewniej, jeśli na pierwszą 
w życiu samodzielną wycieczkę 
wybierze się z najlepszym kole-
gą. Nie można bowiem ,,wysy-
łać’’ dziecka na wakacje same-
go, szczególnie kiedy wiemy, że 
tego nie chce albo jest zbyt nie-
śmiałe, by odnaleźć się wśród 
nowych osób. Na pewno wiel-
ką przyjemność sprawi dziec-
ku, jeśli razem z nim spiszemy 
listę najpotrzebniejszych rzeczy 
na wakacyjny wyjazd, wspólnie 
wybierzemy się na zakupy oraz 
damy mu wybór podczas wspól-
nego pakowania się. 
Gdy decyzja o  wysłaniu dziec-
ka na obóz jest już podjęta, 

a  dziecko jest zadowolone, po-
zostaje jeszcze zapewnić mu 
bezpieczny i udany pobyt. War-
to więc wybrać znane biuro po-
dróży, a nie punkt, który istnieje 
od niedawna. Decydując się na 
zaufaną firmę, możemy mieć 
pewność, że wycieczka nie zo-
stanie w ostatniej chwili odwo-
łana, a  na miejscu nasze dzieci 
będą pod profesjonalną opieką 
animatorów. A  gdy wybór kie-
runku na wakacyjny pobyt pada 
na najbliższą rodzinę, powinni-
śmy pamiętać o kilku ważnych 
szczegółach podczas planowa-
nia wczasów np. u  dziadków. 
W  pierwszej kolejności musi-
my ustalić z  rodziną szczegóły 
pobytu, takie jak czas, na któ-
ry mają zabrać nasze dziecko 
oraz plan pobytu na ten okres. 
Różne środki transportu to dla 
dzieci wielka atrakcja, a podróż 
np. pociągiem będzie począt-
kiem przygody, w którą dziecko 

WYRUSZAJĄ WE WRZEŚNIUZA ROK OSTATNIA TAKA IMPREZA

Ponownie będą szukać „Orła”Bal gimnazjalistów w Kolbudach
To już pewne, pod koniec września po raz piąty wyruszy 
ekspedycja „Santi Odnaleźć Orła”, której celem jest 
odnalezienie wraku okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 

W czerwcu szkolne mury w Kolbudach opuścił przedostatni 
rocznik gimnazjum. Koniec roku szkolnego młodzi ludzie 
uczcili balem gimnazjalnym, który zorganizowali rodzice.

Tegoroczne poszukiwania 
skoncentrowane będą w rejonie 
położonym 100 mil od Szkocji 
i  200 mil od wybrzeży Danii 
i kontynuowane w ramach we-
ryfikacji hipotezy tzw. „friendly 
fire”, według której 3 czerw-
ca 1940 roku okręt padł ofiarą 
bratobójczego ataku lotnictwa 
brytyjskiego.
Tym razem ekipa po raz pierw-
szy rozpocznie wyprawę wy-
ruszając z  wybrzeży Danii. 
Nie bez znaczenia jest fakt, 
iż członkom ekipy udało się 
dotrzeć i  nawiązać kontakty 
z  duńskimi rybakami, którzy 
są najbardziej aktywną grupą 
na Morzu Północnym. Ich wie-
dza może okazać się znacząca 

W tym roku Zespół Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjalnego 
w  Kolbudach opuściły 134 oso-
by. Bal gimnazjalny z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem naszej młodzieży.
 – W  przyszłym roku odbędzie 
się ostatni bal gimnazjalny, ale 
mam nadzieję, że tradycja będzie 
podtrzymana i  kolejne impre-
zy organizować będą ósme klasy 
szkoły podstawowej. Moim zda-
niem imprezy takie powinny być 
organizowane, ponieważ jest to 
pewne podsumowanie wysiłku, 
jaki włożyli w naukę młodzi lu-
dzie – mówi nam Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach.

(GR)
w poszukiwaniach na obranym 
obszarze. 
– W  tym roku poszerzyliśmy 
nasz obszar poszukiwań, pole-
cieliśmy do Danii, gdzie wiele 
czasu spędziliśmy z  rybakami, 
szukając informacji, które mo-
głyby rzucić nowe światło na 
nasze działania – komentuje 
Tomasz Stachura, szef projektu.
Załoga wypłynie na kutrze, 
który odpowiednio dostosowa-
ny i wyposażony przez Instytut 
Morski w  Gdańsku, zostanie 
przekształcony na czas trwania 
wyprawy w statek badawczy. 
– Dysponujemy światowej klasy 
sprzętem, mamy odpowiednie 
zaplecze techniczne, jesteśmy 
bardzo zdeterminowani, musi 
nam się udać – komentuje dr 
Benedykt Hac, szef zespołu 
hydrograficznego.
„Santi Odnaleźć Orła” to dłu-
goterminowy projekt. Jest 
prywatną inicjatywą grupy 
kilkunastu osób – profesjo-
nalnych nurków, ekspertów 
w  dziedzinie hydrografii oraz 
historii, którzy w  tym celu po-
wołali z  prywatnych środków 

fundację o  nazwie „Odnaleźć 
Orła”. Projekt będzie prowa-
dzony nie tylko do momentu 
odnalezienia miejsca spoczynku 
wraku „Orła”, ale do chwili wy-
jaśnienia przyczyny zatonięcia 
okrętu. Przedsięwzięcie, które-
go sponsorem tytularnym jest 
gdyńska firma „Santi”, zakłada 
sukcesywne badanie dna Morza 
Północnego w rejonach, w któ-
rych – wedle przyjętych hipotez 
– z  największym prawdopodo-
bieństwem może zalegać wrak 
ORP „Orzeł”.
Istotą funkcjonowania projektu 
jest prowadzenie badań zarów-
no podczas ekspedycji morskich, 
jak również w pozostałych mie-
siącach na lądzie, dlatego ekipa 
poświęca znaczną część czasu 
na poszukiwanie różnych źródeł 
informacji, nie tylko tych znaj-
dujących się w archiwach. 
– Nadal uważam, że konse-
kwencja jest źródłem każdego 
sukcesu, stąd liczę, że nasza de-
terminacja doprowadzi w końcu 
do odkrycia „Orła – dodaje To-
masz Stachura, szef projektu.

Katarzyna Piątek

chętnie wyruszy. Powinniśmy 
uniknąć sytuacji, kiedy ma-
luch jest zabierany do rodzi-
ny, z  którą ma bardzo słaby 
kontakt albo w miejsce, gdzie 
nie będzie miał zajęcia lub 
poczuje się jak nieproszony 
gość. Ten wspólnie spędzony 
czas powinien być przyjemno-
ścią zarówno dla dziecka, jak 
i dla rodziny, do której jedzie 
w odwiedziny. 
Wakacje są po to, żeby odpo-
cząć, naładować baterie i  na-
brać siły na nowy rok szkolny. 
Pamiętajmy, że zmiana oto-
czenia, poznanie nowych ludzi 
i miejsc jest najlepszym pomy-
słem na ciekawe i  pouczające 
wakacje. A dzieci na pewno na 
długo zapamiętają swój pierw-
szy samodzielny wyjazd i będą 
z  dumą opowiadać w  szkole 
o swoich przygodach.
 

(pau.)
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POMORSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie z Rusocina 
wybrali Hallera
Do 30 czerwca należało nadesłać prace na konkurs „Pomorskie drogi do Niepodległej”, którego organizatorem jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Miesiąc temu informowaliśmy o działaniach podjętych przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Tym razem spieszymy donieść o pracy, jaką wykonała 
młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie. 

Przypomnijmy, że uczniowie 
z pruszczańskiego ZSO nr 1 na 
swojego bohatera wybrali gene-
rała Józefa Hallera i  Antoniego 
Abrahama. Również Józef Haller 
jest bohaterem pracy młodzieży 
z Rusocina.
Do udziału w konkursie zgłosili 
się uczniowie I klasy Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa i Tech-
nikum Mechatroniki oraz uczen-
nica III klasy Technikum Hote-
larstwa, wykazujący szczególne 
zainteresowanie historią i wiedzą 
o społeczeństwie. Nauczyciele hi-
storii i wiedzy o  społeczeństwie, 
wspólnie z  młodzieżą zastana-
wiali się, jakiego wybrać bohatera. 
– W  trakcie naszej dyskusji ra-
zem doszliśmy do wniosku, że 
to właśnie postać generała Józe-
fa Hallera będzie tematem pre-
zentacji przygotowywanej przez 
naszą młodzież. Mimo upływu 
tak długiego czasu od zakończe-
nia pierwszej wojny światowej, 
nadal za mało są znane i  popu-
laryzowane zasługi generała dla 
naszego kraju oraz międzynaro-
dowe znaczenie jego działalności. 
Współczesna młodzież potrze-
buje zapoznania się z  biografią 
bohaterów narodowych Polski 

Flash

o nieskażonej przeszłości, a takim 
był właśnie Józef Haller – mówi 
„Panoramie” Anna Byczuk, ko-
ordynator konkursu w  Zespole 
Szkół Rolniczych w  Rusocinie, 
podkreślając jednocześnie, że do-
konania Józefa Hallera mogą być 
wzorem do naśladowania przez 
współczesną młodzież.
Uczniowie przygotowujący pre-
zentację zwrócili uwagę, że 
przedstawiany przez nich boha-
ter to wzór patriotycznej posta-
wy oraz że powinno kierować się 
w życiu wartościami przekazany-
mi przez generała Hallera.
– W  trakcie naszych spotkań 
z młodzieżą, kiedy zastanawiali-
śmy się, jakie wybrać zagadnienia, 
które przedstawimy w naszej pre-
zentacji, doszliśmy do wniosku, 
że to właśnie działalność w I woj-
nie światowej oraz etap wojny 
polsko-bolszewickiej zasługują na 
szczególne podkreślenie. Ucznio-
wie stwierdzili, że należy przed-
stawić informacje dotyczące orde-
rów i odznaczeń, które otrzymał 
generał Haller oraz sposób jego 
upamiętniania – dodaje Anna 
Byczuk. – Uczniowie podzielili 
się zadaniami. W  kolejnej czę-
ści przygotowania prezentacji, 

sprawdziliśmy czy przygotowane 
zagadnienia są opracowane po-
prawnie merytorycznie i wystar-
czające do przedstawienia.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
w  sierpniowym wydaniu „Pano-
ramy Pomorza”, która jest jednym 
z  patronów prasowych konkur-
su, przedstawimy poczynania 
uczniów z Zespołu Szkół Ogrod-
niczych i  Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim.
Przypomnijmy, że konkurs „Po-
morskie drogi do Niepodległej” to 
jeden z elementów programu ob-
chodów 100-lecia Niepodległości 
Polski i  Pomorza. Odbędzie się 
on w  dwóch etapach. Pierwszy 
etap konkursu to poziom powia-
towy, a  jego finałem będą uro-
czyste gale w  pięciu regionach 
województwa, połączone z  pre-
zentacją 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 
regionalnym do wygrania będzie 
od 300 do 1000 zł.

(lubek)
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BIBLIOTECZKI NA KĄPIELISKACH

Z książką na plaży
Kolejny raz odpoczywający na gdańskich plażach mogą wypożyczyć książki. Wszystko dzięki projektowi 
„Biblioteka na Plaży”, który wspólnie z Gdańskim Ośrodkiem Sportu realizuje Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Dla wszystkich miłośników książek przygotowano specjalne biblioteczki, 
które będzie można znaleźć przy wybranych gdańskich kąpieliskach. 

– Lato nad morzem nieodłącz-
nie kojarzy się z plażowaniem. 
Gorące słońce, piasek, a wokół 
szum morza. W  dodatku na 
gdańskich plażach nie braku-
je też ciekawych atrakcji. Jed-
ni wolą spędzać czas w sposób 
bardziej aktywny, inni preferu-
ją bardziej tradycyjne plażowa-
nie i  odpoczynek. Jednak obie 
te grupy będą mogły tego lata 
umilić swój wypoczynek lek-
turą – mówi Przemysław Czaja 
z Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gdańsku.
Na gdańskich kąpieliskach sto-
ją już specjalnie oznaczone re-
gały, z  których będzie można 
wybrać interesujący nas tytuł. 
Tych – jak zapewnia Przemy-
sław Czaja – jest sporo.
– Można znaleźć książki: od 
literatury pięknej, poprzez po-
wieści obyczajowe, romanse, 
wciągające thrillery, po zapie-
rające dech w  piersi przygody 

z  pogranicza fantasy i  science 
fiction. Znajdzie się też coś dla 
młodszych czytelników – dla 
dzieci i  młodzieży także zo-
stał przygotowany odpowiedni 
katalog tytułów. Dodatkowo 
przygotowane zostały książki 
dla turystów zagranicznych. 
Pojawiły się pozycje napisa-
ne w języku Szekspira, a także 
książki niemiecko- i  rosyjsko-
języczne – mówi Przemysław 
Czaja.
Regały i  same książki mają na 
sobie specjalne naklejki z  logo 
akcji. Wybrany przez nas ty-
tuł będziemy mogli swobod-
nie wziąć i przeczytać, a potem 
książkę odłożyć z powrotem na 
swoje miejsce. Chętni mogą też 
dokładać na półki własne po-
zycje. Gdańska biblioteka bę-
dzie na bieżąco monitorować 
sytuację i  uzupełniać zbiory 
nowymi tytułami.
Przypomnijmy, że plażowe 

biblioteczki pojawiły się już 
w  roku ubiegłym i  cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.
– Czytelnikom udostępniono 
niemal tysiąc tytułów. Na plaży 
zorganizowane zostało także 
spotkanie autorskie. Tegorocz-
ne lato zapowiada się równie 
ciekawie dla czytelników. Te-
goroczna edycja „Biblioteki na 
Plaży” potrwa do końca sierp-
nia – informuje Przemysław 
Czaja.

(GR)

Jelitkowo, wejście nr 72 – Bar plażowy
Jelitkowo, wejście nr 65 – Tawerna Klipper
Jelitkowo, wejście nr 63 – Bar plażowy
Molo Brzeźno, wejście nr 52 – Bar plażowy
Dom Zdrojowy Brzeźno, wejście nr 41 – Tawerna Dom Zdrojowy
Stogi, wejście nr 26 – Obiekt Służb Ratowniczych
Sobieszewo, wejście nr 16 – Obiekt Służb Ratowniczych
Orle, wejście nr 11 – Obiekt Służb Ratowniczych

BIBLIOTECZKI NA PLAŻY

dawno już nie 
dotykałem plaży 
nie siedziałem na 
granicy z morzem 
nie chodziłem by 
na piasku marzyć 
a na niebie 
pisać pamiętniki 
teraz stoję tu 
z dystansem 
trochę obcy 
albo zagubiony 
w szumie fali 
i ogólnym chaosie 
słyszę stare 
romanse lub 
zamorskie pieśni 
lecz nie jestem 
uspokojony

Piotr  
Szczepański
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HISTORYCZNY SUKCES GKS KOWALE

Jesienią derby gminy Kolbudy
Jesienią czeka nas wielkie sportowe wydarzenie. Pierwszy raz w historii naszego 
lokalnego futbolu dojdzie do derbów gminy Kolbudy w IV lidze. Naprzeciwko siebie 
staną drużyny GKS Kolbudy i beniaminek – GKS Kowale.

GKS Kowale, trenowani przez 
Roberta Kugla już na kolejkę 
przed zakończeniem rozgry-
wek V ligi byli pewni awansu, 
a  ostatecznie drugiego w  roz-
grywkach – zespół Czarnych 
Pruszcz Gdański – wyprzedzili 
aż o sześć punktów.
– O  awansie mówiło się od 
kilku lat. Jednak tak napraw-
dę dopiero od 2 lat – sporto-
wo i  organizacyjnie – byliśmy 
przygotowani na grę w  IV li-
dze. Awans udało się w  koń-
cu uzyskać, mimo że lokalny 
rywal z  Pruszcza Gdańskiego 
ciągle deptał nam po piętach. 
Przez cały miniony sezon wie-
rzyliśmy w  końcowy sukces, 
dlatego nawet na chwilę moi 
zawodnicy nie zwątpili w swo-
je umiejętności, zdobywając 
upragniony cel – mówi „Pano-
ramie” trener GKS Kowale.
Szkoleniowiec przyznaje, że 
o  sukcesie zdecydowała szero-
ka, równa kadra drużyny.
– Do tego sukcesu każdy z pił-
karzy dołożył swoją cegieł-
kę. Nagrodą dla nich będzie 
gra w IV lidze. Nie planujemy 
specjalnych wzmocnień. Wie-
rzę w swoich piłkarzy i  jestem 
przekonany, że ich umiejętno-
ści są wystarczające na IV ligę 
– podkreśla szkoleniowiec.
Odpoczynek od piłki był sto-
sunkowo krótki, bo już w  mi-
niony czwartek rozpoczęły się 
przygotowania do nowego se-
zonu. Liga startuje 5 sierpnia. 
Do tego czasu ekipa z  Kowal 
rozegra trzy mecze sparingo-
we. Już 14 lipca w  Kowalach 
ekipa Roberta Kugla podej-
mować będzie Sztorm Mosty. 
Tydzień później zmierzy się 
na wyjeździe z  Beniaminkiem 
Starogard Gdański, a  28 lipca 
zagra z Wdą Lipusz.

DERBY W PAŹDZIERNIKU KRÓL MATEUSZ

DLA NIEPODLEGŁEJ

Jagiellonia na początek Podia w Osicach

56. Bieg Westerplatte 

W weekend poznamy mistrza 
świata w  piłce nożnej. Mimo 
że wakacje w pełni, to piłkar-
skich emocji nie będzie brako-
wało, bo już 20 lipca startuje 
piłkarska ekstraklasa. 
Na inauguracji Lechia Gdańsk 
zagra na wyjeździe z  biało-
stocką Jagiellonią. Po bardzo 
kiepskim sezonie biało-zieloni 
zapewne będą chcieli tym ra-
zem powalczyć o nieco wyższe 
cele niż tyko utrzymanie. Jed-
nak kolejne mecze zweryfikują 
wszystko. Mecz z  Jagiellonią 

W  Osicach rozegrano tur-
niej piłkarski, gdzie głównym 
trofeum był puchar starosty 
gdańskiego. W imprezie, któ-
ra już od 8 lat organizowana 
jest w  tej niewielkiej żuław-
skiej wsi, wzięły udział dru-
żyny z czterech województw, 
a wśród nich drużyny z Kol-
bud i Kowal.
W  kategorii rocznika 2010 
VIII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Piłki Nożnej o  Puchar 
Starosty Gdańskiego Exclusi-
ve Sport Cup na najniższym 

Już od dwóch tygodni trwa-
ją zapisy do tegorocznej edycji 
najstarszego biegu ulicznego 
w Polsce. 56. Bieg Westerplat-
te dla Niepodległej odbędzie 
się 23 września.
– W  tym roku dla upamięt-
nienia setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepod-
ległości wydarzenie zyskało 
okolicznościową symbolikę 
zawartą w  logo biegu. Taka 
też będzie trasa, która obrazu-
je drogę od wojny do wolności. 
Start nastąpi na Westerplatte, 
zaś metę uczestnicy przekro-
czą przy Europejskim Cen-
trum Solidarności – informuje 
Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Ośrodka 
Sportu.
Zapisy i  informacje: biegwe-
sterplatte.pl. Warto jednak już 
teraz zaplanować sobie udział 
w  biegu. Organizatorzy wy-
darzenia – Gdański Ośrodek 
Sportu oraz Radio Gdańsk 

rozpocznie się o godz. 20.30.
Tydzień później, 27 lipca, Le-
chia podejmować będzie Śląsk 
Wrocław. Początek spotkania 
o  godz. 20.30. W  pierwszy 
weekend sierpnia Lechia po-
walczy o  punkty z  mistrzem 
Polski – Legią Warszawa, 
natomiast wielkie derby Trój-
miasta zaplanowano na ostat-
ni weekend października. 
Gospodarzem meczu będzie 
Lechia.

(GR)

stopniu podium stanęła re-
prezentacja GKS Kolbudy, 
natomiast w  grupie drużyn 
rocznika 2008 wicemistrzow-
ski tytuł wywalczyli młodzi 
adepci futbolu GKS Kowa-
le. Dodajmy jeszcze w  tym 
miejscu, że królem strzelców 
tej kategorii wiekowej został 
nasz zawodnik – Mateusz 
Włoch.

(GR)

– przewidzieli 4000 miejsc 
startowych.
– Start tradycyjnie będzie zlo-
kalizowany na Westerplatte, 
nieopodal pomnika upamięt-
niającego polskich obrońców 
Wybrzeża września 1939 roku. 
Po drodze do mety biegacze 
pokonają m.in. nową kład-
kę na Ołowiance. Sama meta 
znajdzie się przy Europejskim 
Centrum Solidarności. Tra-
sa 10-kilometrowego biegu 
będzie posiadała atest PZLA 
– dodaje Grzegorz Pawelec. – 
Koszt rejestracji wynosi 30 zł. 
Przy zapisach każdy z  uczest-
ników będzie mógł dodatkowo 
zakupić wyjątkową koszulkę 
techniczną. Na mecie zaś, na 
każdego, kto ukończy zawo-
dy, będzie czekał pamiątkowy, 
odlewany medal z miejscem na 
wygrawerowanie osiągniętego 
wyniku.

(GR)

ZAGRAJĄ W GDYNI

Turniej odwołany
Zaplanowany na koniec 
czerwca turniej „3CityTen-
nisCup” na kortach w  So-
pocie, z  przyczyn niezwią-
zanych z  organizatorem, 
nie doszedł do skutku. Za-
wody, o  których informo-
waliśmy w poprzednim wy-
daniu „Panoramy”, zostały 
przeniesione do Klubu Te-
nisowego Arka i odbędą się 
1 oraz 2 września.
W  zawodach mogą wziąć 
udział panowie i  panie 
w  grze pojedynczej oraz 
podwójnej w  dwóch kate-
goriach wiekowych: open 
i +45, które rozgrywane
będą w  systemie pucha-
rowym. W  zależności od 
liczby zgłoszeń, możliwe 
jest zwiększenie liczby ka-
tegorii wiekowych, a  tak-
że zmiana systemu roz-
grywek. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 25 sierp-
nia. Wszelkie pytania nale-
ży kierować drogą mailowa 
na adres 3citytenniscup@
gmail.com. Można też 
dzwonić (tel. 606 603 416). 
Telefonicznie lub też ma-
ilowo można zgłaszać swój 
udział we wrześniowych 
zawodach. 
Do dyspozycji uczestników 
będzie 12 odkrytych kortów 

na wyjątkowym, tenisowym 
obiekcie Klubu Tenisowe-
go Arka. Siłą Arki jest wy-
jątkowo urokliwe położenie 
kortów, jednych z  najpięk-
niejszych w Europie. Obiekt 
klubu zawsze wywołuje za-
chwyt odwiedzających, nie 
wyłączając zagranicznych 
tenisistów. Od południa 
i  zachodu Arkę otacza re-
zerwat leśny, a  od wschodu 
brzeg Morza Bałtyckiego. 
Naturalna i  bogata zieleń 
parkowa stwarza niepowta-
rzalny klimat dla wypo-
czynku po trudach treningu.
Klub Tenisowy Arka Gdy-
nia to wspaniałe miejsce dla 
relaksu, spacerów i  przede 
wszystkim gry w tenisa. Jest 
ozdobą pięknego miasta 
i jego wizytówką.
W  trakcie „3CityTenni-
sCup” zaplanowano im-
prezy towarzyszące. Po 
pierwszym dniu rozgrywek 
uczestnicy oraz zaprosze-
ni goście spędzą wieczór 
na tzw. players party, któ-
re odbędzie się na terenie 
kortów. W programie są też 
mecze pokazowe.

Aleksandra Staruszkiewicz

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash

– Naszym głównym celem na 
nowy sezon jest utrzymanie 
się w IV lidze. W kolejnych la-
tach postaramy się zagrać o coś 
więcej. Wielkim wydarzeniem 
będą na pewno derby gminy 
Kolbudy. Myślę, że obie druży-
ny prezentują podobny poziom 
sportowy. Zespół z Kolbud ma 

bardzo doświadczoną, ograną 
w  IV lidze ekipę. Każdy wy-
nik jest tu jednak możliwy, bo 
jak wiadomo derby rządzą się 
swoimi prawami – dodaje tre-
ner Kugiel.
Warto jeszcze dodać, że dru-
żyna z  Kowal w  dużej mie-
rze działa dzięki finansowej 

pomocy lokalnego samorządu. 
Ich działalność wspierana jest 
również przez niewielką grupę 
sponsorów. 
W następnym numerze przed-
stawimy terminarz IV ligi 
i składy obu GKS.

(lubek)

  Piłkarze GKS Kowale w ostatnim ligowym meczu 3:0 wygrali w Mściszewicach

  Podczas „Powitania Lata” Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy, 
pogratulował sukcesu piłkarzom z Kowal
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Całoroczne Hale piłkarskie

NOWE NIŻSZE CENY! SPRAWDŹ!
e-mail: biuro@pilkahalowa.pl
telefon: +48 502 322 210
www.pilkahalowa.pl

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

hala piłkarska
gdańsk wrzeszcz, ul. gen. józefa hallera 16/18

Całoroczne hale piłkarskie i  hale do gry w  koszykówkę siatkówkę i  badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 
Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w  niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W  okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki 
czemu gra odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  

Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

REKLAMA

Hala do koszykówki, Siatkówki i badmintona
gdynia grabówek, ul. morska 79

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79
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