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Podpisano list intencyjny
Jedną z  pilniejszych inwestycji, które należałoby 
wykonać w najbliższym czasie, jest bez wątpienia 
remont kolbudzkiej przychodni zdrowia. Właśnie 
w tej sprawie podpisano list intencyjny.

Międzynarodowe spotkanie w Kolbudach
Młodzież z  czterech krajów gościła w  Kolbudach 
na obozie żeglarskim. Nad kolbudzkim jeziorem 
poza naszą młodzieżą wypoczywali jeszcze goście 
z Czech, Ukrainy i Litwy.

Lada dzień ruszy budowa basenu 
W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę na bu-
dowę pływalni. Na basen, który powstanie przy Zespo-
le Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego wielu 
naszych mieszkańców czekało ponad trzy dekady.

Szkoła w Kowalach gotowa na wrzesień 
Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku 
szkolnego. Wiele osób z niepokojem zastanawia się, czy wraz 
z początkiem września swoją działalność rozpocznie szkoła 
w Kowalach. Uspokajamy nastroje.
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Od trzech lat, o czym wielokrotnie informowaliśmy na 
łamach „Panoramy”, prowadzona jest rewitalizacja 
parku przy drodze wojewódzkiej w Kolbudach. Plany 
jego dalszego zagospodarowania są imponujące, a prace 
potrwają jeszcze co najmniej 2–3 lata.

Najwyższe na Pomorzu linarium będzie w Jankowie
PARK W KOLBUDACH Z NOWYMI ATRAKCJAMI 

Do oświetlenia całego parku zamierzamy 
wykorzystać energię słoneczną, 
dlatego będziemy inwestować w farmę 
fotowoltiaczną – dodaje Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Kolbudy. 
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• 18 sierpnia (sobota), Międzynarodowy Festiwal 
Iluzjonistów, godz. 18.00, Scena NOT  
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 18 sierpnia (sobota), Rockblu Przywidz Festiwal 
(Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska), 
Bulwar im. Czerwonych Gitar w Przywidzu

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

• 19 – 25 sierpnia (niedziela – sobota), 
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski 
„Mozartiana”, Dom Uphagena, Park Oliwski, 
Archikatedra Oliwska

• 24 – 26 sierpnia (piątek – niedziela), Festiwal 
Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego 
Widza FOTEL w Juszkowie

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

• 28 – 30 sierpnia (wtorek – czwartek), Magda 
Umer, Teatr Atelier w Sopocie, ul. Mamuszki 2

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

• 2 września (niedziela), Zagi, godz. 19.30, Blues 
Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

• 9 września (niedziela), Rodzinny Rajd 
Rowerowy „Kociewie Kółeczkiem”, godz. 7.30, 
Chwaszczyno, ul. Chopina 13

• 12 – 16 września (środa – niedziela), Festiwal 
Kultury Żydowskiej „Zbliżenia” (Nowa Synagoga, 
Galeria Wnętrz City Meble, Biblioteka 
Manhattan, Galeria Otwarta) w Gdańsku

• 23 września (niedziela), 56. Bieg Westerplatte 
w Gdańsku

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

• 5 października (piątek), Krzysztof Cugowski  
i Bracia, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 7 października (niedziela), Garmin MTB 
Series, godz. 9.00, ul. Polna w Rumi

• 11 października (czwartek), Artur Andrus,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

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

• 20 października (sobota), Pod Budą, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 21 października (niedziela), Fish, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 27 – 28 października (sobota – niedziela), 
AmberExpo Półmaraton Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
w Gdańsku

• 17 listopada (sobota), Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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CZEKAJĄ NA PAMIĄTKI

Prezent dla muzeum
Muzeum Gdańska otrzymało 
w darowiźnie od anonimowego 
mieszkańca trzy przedwojenne 
zdjęcia mieszkanki Gdańska – 
Gretchen Drügenmüller. Akcja 
pozyskiwania pamiątek zwią-
zanych z  historią miasta trwa 
cały najbliższy rok. Jak mówi 
Andrzej Gierszewski, rzecz-
nik prasowy Muzeum Miasta 
Gdańska, swój wkład w pozy-
skiwanie pamiątek po Gdańsku 
może zaznaczyć każdy, kto dys-
ponuje przedmiotami związa-
nymi z jego historią.
Dyrektor gdańskiego muzeum 
Waldemar Ossowski informuje, 
że na sprezentowanych ujęciach 
wykonanych w  gdańskich ate-
lier fotograficznych widnieje ta 
sama dziewczynka – Gretchen 
Drügenmüller.
Pamiątki do muzeum może 

przekazać do końca tego roku 
każdy, kto nimi dysponuje i wy-
raża chęć podzielenia się nimi 
z  gdańskim muzeum, które 
przyjmie je w depozyt albo wy-
kona kopię cyfrową i umieści je 
w  internecie na portalu www.
dziedzictwo-gdansk.pl.
 – Najciekawsze przekazane 
eksponaty mogą znaleźć się na 
wystawie w  planowanym Mu-
zeum Gdańska, które ma po-
wstać przy ulicy Rycerskiej.
Informacje o  projekcie i  dane 
kontaktowe do pracowni-
ków koordynujących ak-
cję pozyskiwania pamiątek 
znajdują na stronie interne-
towej muzeumgdansk.pl/
przekaz-gdanskie-historie/.

(GR)

PŁYWALNIA JUŻ ZA CHWILĘ

Lada dzień ruszy budowa basenu
W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę na budowę krytej pływalni. Na basen, 
który powstanie przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach 
wielu naszych mieszkańców czekało ponad trzy dekady.

Podpisy pod stosowną umową 
złożyli Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy i przedstawiciel 
firmy B.O.B. P. Biełuś, która 
wygrała przetarg. W ciągu kil-
ku najbliższych dni rozpocznie 
się budowa pływalni.
 – Czekaliśmy na tę chwilę 
bardzo długo. Wielu naszych 
mieszkańców straciło już chy-
ba wiarę, że inwestycja zosta-
nie kiedykolwiek zrealizowa-
na. Dziś chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że uczestniczymy 
w  wyjątkowym wydarzeniu. 
Wykonawca może rozpoczynać 
budowę. Do końca września 
powinny zostać wykonane pra-
ce ziemne. Kompleks sportowy, 
jaki mamy przy szkole, uzupeł-
niony o krytą pływalnię, będzie 
bez wątpienia powodem do 
dumy dla naszej gminy – mówi 
wójt Leszek Grombala.
W  uroczystym podpisaniu do-
kumentu uczestniczył Robert 
Aszyk, dyrektor ZKPiG w Kol-
budach, przy której powstanie 
pływalnia. Spotkanie było też 
okazją do omówienia przygo-
towań do realizacji pierwszego 
etapu inwestycji. Jak zapew-
nił przedstawiciel wykonawcy 
plac budowy, który znajduje się 
w  bezpośrednim sąsiedztwie 
szkoły, zostanie odpowied-
nio zabezpieczony, aby prace 
nie kolidowały z  działalnością 
szkoły.
 – To ważny dzień dla placówki, 
którą kieruję, oraz dla wszyst-
kich mieszkańców gminy. 

MIEJSCA DLA 50 PRZEDSZKOLAKÓW 

Pierwsze publiczne przedszkole w Kowalach 
Wraz z początkiem września 
w  Kowalach nie tylko uru-
chomiona zostanie szkoła 
publiczna. Zacznie również 
działać przedszkole, miesz-
czące się przy Placu św. Kin-
gi 1.
 – Okres wakacyjny wykorzy-
staliśmy na przeprowadzenie 
prac remontowych. Zakres 
działań nie był duży, ponie-
waż mieściło się tu wcześniej 
prywatne przedszkole – mówi 
nam Adam Babkiewicz, kie-
rownik Referatu Inwestycji 
i  Remontów Urzędu Gminy 
Kolbudy. – Zamontowali-
śmy tam również podnośnik, 
z którego korzystać będą mo-
gły osoby niepełnosprawne. 
Tak naprawdę to musieliśmy 
jedynie odświeżyć pomiesz-
czenia przedszkola.
We wrześniu zajęcia rozpocz-
nie tu 50 młodych miesz-
kańców sołectwa Kowale 

w wieku 3–6 lat. Budynek na-
leży do parafii, która wydzier-
żawiła pomieszczenia gminie. 
Przypomnijmy, że przed-
szkole miało znajdować się 
w  szkole metropolitalnej, ale 
plany te zniweczyła reforma 
oświaty, która ponownie przy-
wróciła ośmioklasową szkołę 
podstawową. A  warto jesz-
cze dodać, że właśnie „metro-
politanka” miała przyjąć 125 
przedszkolaków. 
 – Edukacja przedszkolna, 
a  potem nauka szkolna w  tym 
samym budynku były dla ro-
dziców optymalnym rozwią-
zaniem. Gdy sytuacja zmusiła 
nas do poszukiwania innych 
rozwiązań wiedzieliśmy, że 
przedszkole powinno znajdo-
wać się w  bliskim sąsiedztwie 
nowej szkoły. Szczęście nam 
sprzyjało. Pierwsze w  Ko-
walach publiczne przedszko-
le dzieli od szkoły zaledwie 

kilkadziesiąt metrów. 50 miejsc 
nie jest szczytem marzeń, 
ale to i  tak więcej niż mieli-
byśmy do dyspozycji, gdyby 
przedszkole powstało w  szko-
le – mówi Leszek Grombala,  
wójt gminy Kolbudy.
Jak się nieoficjalnie 
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MISTRZ PROFILAKTYKI

Badania cytologiczne
Copernicus Podmiot Leczniczy 
wraz z organizacją „Pracodawcy 
Pomorza” rozpoczynają pierw-
szą edycję konkursu „Mistrz 
Profilaktyki” w kategorii Cyto-
logia. Pomorskie firmy mają czas 
do 31 października na zgłoszenie 
w nim swojego udziału i wspar-
cie promocji bezpłatnych badań 
profilaktycznych wśród swoich 
pracowników.
Konkurs skierowany jest do firm, 
instytucji i  organizacji, które 
w swojej działalności wykraczają 
poza zakres obowiązków nakła-
danych ustawowo na pracodaw-
cę. Celem konkursu jest eduka-
cja, zachęcanie i  umożliwianie 
zatrudnionym w  firmie kobie-
tom w  wieku 25-59 lat wzięcia 
udziału w  badaniu cytologicz-
nym w godzinach ich pracy.
Mimo że rak szyjki macicy znaj-
duje się w  gronie najczęstszych 
nowotworów w  Polsce, tylko 
niecałe 30 procent kobiet w wo-
jewództwie pomorskim zgłasza 
się na badania cytologiczne. Jed-
nak to właśnie badania profilak-
tyczne, wykonywane regularnie 
przynajmniej raz na trzy lata, po-
zwalają na wykrycie stanu prze-
drakowego i prawie stuprocento-
wą szansę na uchronienie przed 
rakiem szyjki macicy. Konkurs 
ma za zadanie dotrzeć z  tymi 
informacjami do jak najszerszej 
grupy pracowników w  woje-
wództwie pomorskim.
Zainteresowane podmioty go-
spodarcze mają czas do 31 paź-
dziernika, by wypełnić i przesłać 
deklarację udziału w  konkursie 
na adres cytologia@copernicus.
gda.pl. Pracodawcy, po zgło-
szeniu udziału w  konkursie, 
prześlą swoim pracownikom 
informację o możliwości skorzy-
stania z bezpłatnych badań w ra-
mach krajowych programów 
profilaktycznych.
W następnym kroku pracownicy 

mogą zgłosić udział w  badaniu 
poprzez jeden z trzech kanałów:
 – wypełnienie formularza na 
stronie internetowej cytolo-
gia-pomorze.pl w  zakładce 
konkurs,
 –  wypełnienie formularza do-
starczonego przez pracodawcę 
i przesłanie go na adres cytolo-
gia@copernicus.gda.pl,
 – kontakt z  infolinią pod nu-
merem 58 727 01 30 (podczas 
rozmowy należy zaznaczyć, że 
pracodawca bierze udział w kon-
kursie i podać jego nazwę).
Po otrzymaniu formularza lub 
zgłoszenia telefonicznego pra-
cownik spółki Copernicus PL 
skontaktuje się bezpośrednio 
z  zainteresowaną osobą w  celu 
potwierdzenia kryteriów oraz 
umówienia na badanie.
Konkurs zostanie rozstrzygnię-
ty przez kapitułę w trzech kate-
goriach: mikro i małe przedsię-
biorstwo (do 50 pracowników), 
średnie przedsiębiorstwo (do 
250 pracowników) oraz duże 
przedsiębiorstwo (powyżej 250 
pracowników).
O  zwycięstwie decyduje ilość 
wykonanych badań przez pra-
cowników zgłoszonych firm. Na 
ich przeprowadzenie pracownicy 
mają czas do końca grudnia 2018 
roku. Lista zwycięzców zostanie 
ogłoszona do 31 stycznia 2019 
roku.
Deklarację, szczegółowy regu-
lamin konkursu oraz wszystkie 
dodatkowe informacje można 
znaleźć na stronie cytologia-po-
morze.pl w zakładce „konkurs”.
Konkurs organizowany jest 
w ramach projektu „Profilaktyka 
raka szyjki macicy szansą na wy-
dłużenie aktywności zawodowej 
mieszkańców województwa po-
morskiego”, współfinansowane-
go przez Unię Europejską

(KB)

dowiedzieliśmy, władze gmi-
ny Kolbudy prowadzą rozmo-
wy z  jednym z  deweloperów 
w  sprawie utworzenia przed-
szkola publicznego w  jednej 
z jego inwestycji. 

(KL, RoN)

  Przedszkole Publiczne w Kowalach znajdować się teraz 
będzie przy Placu św. Kingi 1

Czekaliśmy na tę inwestycję 
32 lata. Budowę pływalni przy 
szkole zapowiadano już w 1986 
roku, gdy sam byłem w niej jesz-
cze uczniem. Przed nami duże 
wyzwanie, ale jesteśmy do nie-
go przygotowani. Odpowiednio 
wcześniej wykonaliśmy m.in. 
dodatkowe wejścia do szkoły, 
z  których będziemy korzysta-
li podczas budowy pływalni. 
Główne wejście do szkoły od 
strony placu apelowego zostanie 
bowiem zamknięte – mówi Ro-
bert Aszyk.
Budynek poza funkcją baseno-
wą będzie posiadał strefę fit-
ness na piętrze oraz strefę saun 
na parterze. Ze szkołą będzie 
scalony łącznikiem, który ma 
powstać w wyniku przebudowy 
istniejącego wejścia głównego 
do ZKPiG.
Zgodnie z projektem na pozio-
mie zero zlokalizowana zostanie 

część techniczna, w  której 
umieszczona będzie cała tech-
nologia związana z  basenem 
i ruchomym dnem, a także nie-
zbędne instalacje potrzebne do 
prawidłowego funkcjonowania 
obiektu.
Główna strefa basenu umiej-
scowiona będzie na poziomie 
pierwszym. Znajdzie się tam 
hala pływalni z sześciotorowym 
basenem sportowym o  wymia-
rach 25x13,50 metrów, głębo-
kości 1,8 metra, a  także basen 
rekreacyjny o  nieregularnych 
wymiarach (ok. 21,25x5,34 me-
try) i zróżnicowanych głęboko-
ściach 80 cm i 40 cm. W basenie 
sportowym na szerokości trzech 
torów zaprojektowane zostało 
ruchome dno, pozostałe 3 tory 
będą o  stałej głębokości. Obok 
basenu rekreacyjnego zlokali-
zowana będzie wanna spa dla 
dziesięciu osób. 

W  strefie saun znajdą się dwa 
zespoły szatniowe z  pomiesz-
czeniami higieniczno–sanitar-
nymi, z  których korytarzem 
można przejść do pomieszcze-
nia relaksu będącego w bezpo-
średnim połączeniu z  saunami 
– suchą i  mokrą. Na poziomie 
pierwszym zlokalizowane są 
również zespoły szatniowe (po 
dwie męskie i  damskie oraz 
jedna rodzinna) wraz z  częścią 
higieniczno–sanitarną oraz po-
mieszczenia obsługi basenu, 
w  tym: pomieszczenie recepcji, 
socjalne oraz ratownika.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
pierwsza część budowy base-
nu kosztować będzie kolbudz-
ki samorząd ok 7 mln zł. Kol-
budzka pływalnia oddana zo-
stanie do użytku pod koniec  
przyszłego roku.

(RoN)
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TO JUŻ PRAWIE 20 LAT 

Nowa jakość powiatu 
gdańskiego
Niebawem minie 20 lat od 
momentu powrotu powiatu 
gdańskiego na administracyjną 
mapę Polski. Pierwszym staro-
stą gdańskim był wtedy Bog-
dan Dąbrowski, a przewodni-
czącym rady Ryszard Świlski.
 – Specyfika powiatu gdańskie-
go – co jest związane z  samą 
nazwą – z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskim od samego począt-
ku budziła kontrowersje. Do-
skonale pamiętam pierwszą, 
bardzo trudną kadencję, gdzie 
atmosfera i chęć budowy kolej-
nego szczebla samorządowego 
była ogromna. Dla nas wszyst-
kich było to ogromne wyzwa-
nie, ale mieliśmy też świado-
mość różnych braków, w  tym 
braku doświadczenia. Powsta-
wał przecież nowy szczebel sa-
morządu, który tak naprawdę 
mało kto pamiętał. Owszem, 
niektórzy mieszkańcy pamięta-
li czasy, kiedy siedziba powiatu 
znajdowała się w  Rusocinie. 
Powrót do Pruszcza Gdańskie-
go był trudny – mówi nam Ry-
szard Świlski, którzy przyznaje, 
że od samego początku bory-
kano się z  wieloma problema-
mi, tak komunikacyjnymi, jak 
i instytucjonalnymi. 
W ciągu 20 lat powiat gdański 
i  osoby, które nim kierowały, 
dały się poznać z  dobrego za-
rządzania. Kolejne samorządy 
powiatu gdańskiego stworzyły 
doskonałe warunki dla przed-
siębiorców, którzy chętnie inwe-
stują na tym terenie, co przynosi 
wiele korzyści – m.in. większe 
pieniądze z  podatków. Dzię-
ki temu mieszkańcy powiatu 
znajdują zatrudnienie. W  tym 
miejscu warto zauważyć, że sto-
pa bezrobocia w powiecie gdań-
skim należy do najmniejszych 
w województwie i kraju. 
- Cieszy nas, że myśl założycie-
li dała wspaniałe owoce, że po-
wiat gdański stał się dla wielu 

z nas prawdziwym domem, do 
którego chce się wracać, tutaj 
chcą żyć i  odpoczywać. Mo-
żemy pogratulować osiągnięć 
tym, którzy swoją pracą przy-
czynili się do rozwoju powia-
tu gdańskiego oraz tworzenia 
jego wizerunku – mówi Stefan 
Skonieczny, starosta gdański.
Przy okazji warto również 
powiedzieć o  kilku istotnych 
inwestycjach, które udało się 
zrealizować w ostatnim czasie. 
Zdecydowanie najdroższym 
zadaniem była przebudowa 
kanału Raduni. Celem nad-
rzędnym przebudowy kanału 
Raduni było przede wszyst-
kim zapewnienie większego 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego Pruszczowi Gdań-
skiemu i  jego mieszkańcom. 
Równie ważna była budowa 
nowej siedziby Pogotowia Ra-
tunkowego oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ulicy Raciborskiego.
Od wielu lat – o  czym wielo-
krotnie informowaliśmy na 
łamach „Panoramy” – władze 
powiatu współpracują z samo-
rządami gminnymi w  sprawie 
przebudowy dróg lokalnych.
 – Do naszego projektu przy-
łączają się wszystkie gmi-
ny naszego powiatu. Dzięki 
temu możemy wyremonto-
wać albo wybudować od sa-
mych podstaw znacznie wię-
cej dróg. Śmiem twierdzić, że 
żaden inny powiat pomorski 
nie pokusił się o  tak szeroką 
współpracę z gminami – mówi 
Marian Cichon, wicestarosta 
gdański.
Dodajmy przy okazji, że do tej 
pory na drogowe inwestycje 
wydano w powiecie gdańskim 
blisko 130 mln zł, z czego ok. 
25% tej kwoty stanowią dotacje 
z rządu (21 mln) i Unii Euro-
pejskiej (12 mln). 

(lubek)
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PARK W KOLBUDACH Z NOWYMI ATRAKCJAMI 

Najwyższe na Pomorzu linarium 
będzie w Jankowie
Od trzech lat, o czym wielokrotnie informowaliśmy na łamach „Panoramy”, prowadzona 
jest rewitalizacja parku przy drodze wojewódzkiej w Kolbudach. Plany jego dalszego 
zagospodarowania są imponujące, a prace potrwają jeszcze co najmniej 2–3 lata.

Inwestycja, ze względu na koszt, 
została podzielona na etapy. Do 
tej pory wykonano trzy z  nich 
i wydano ok. 900 tys. zł.
 – Wykonane zostało grillowi-
sko, ścieżki, siłownia i  plac za-
baw dla dzieci. Wyczyszczony 
został znajdujący się tam staw. 
Przygotowano również teren 
pod czwarty etap rewitaliza-
cji parku – przypomina Adam 
Babkiewicz, kierownik Referatu 
Inwestycji i  Remontów Urzędu 
Gminy Kolbudy.  
W kolejnym etapie, który reali-
zowany będzie w tym roku, wy-
konane będzie dojście do parku 
od ulicy Wybickiego (schody 
i  zjazd dla niepełnosprawnych). 
Z kolei w przyszłym roku ma być 
wykonane przejście dla pieszych 
przez drogę wojewódzką.
 – Poza tym wykonana ma być 
ścianka wspinaczkowa, zainsta-
lowane będą również trampoliny 
oraz stoły do gry w  chińczyka, 
szachy i warcaby. Chętni do gry 
będą musieli jedynie zabrać ze 
sobą pionki. Przygotowany bę-
dzie też teren pod kurtynę wodą, 
aby na wypadek upałów można 
było się schłodzić. To wszystko 
wykonane będzie jeszcze w tym 
roku, a  kosztować będzie około 
pół miliona złotych – informuje 
nas Adam Babkiewicz.
Ale jak wspominaliśmy, na tym 
nie koniec działań związanych 

z  rewitalizacją tego terenu. 
W  planach jest jeszcze insta-
lacja profesjonalnej tyrolki dla 
dorosłych (przypomnijmy, że 
tyrolka dla dzieci już jest), za-
gospodarowany będzie również 
staw, nad którym wybudowany 
zostanie pomost, a wokół niego 
wykonana ścieżka rekreacyjna. 
Spragnieni romantycznego kli-
matu będą mogli odpocząć we 
wiatach, które zaplanowano na 
pomoście i w sąsiedztwie stawu.
 – Nie zapomnieliśmy o osobach, 
które lubią w  aktywny sposób 
spędzać swój wolny czas. Spe-
cjalnie dla nich wydzielona zo-
stanie strefa sportowa, w  której 

znajdzie się miejsce na boisko 
wielofunkcyjne oraz rampę do 
jazdy na deskorolkach i  tzw. 
podniebna deskorolka, czyli ae-
roskate. Natomiast w  samym 
środku stawu chcemy zainsta-
lować fontannę. Do oświetle-
nia całego parku zamierzamy 
wykorzystać energię słoneczną, 
dlatego będziemy inwestować 
w farmę fotowoltiaczną – dodaje 
Adam Babkiewicz. 
Nie tylko w  Kolbudach budu-
je się park dla dzieci. Plac za-
baw dla dzieci większych i  tych 
najmniejszych powstaje rów-
nież w  Jankowie Gdańskim. 
Tu także wybudowane będzie 

ŁATWIEJ ZGŁOSIĆ WYWÓZ

Zgłoś przez internet
Od 1 sierpnia mieszkańcy na-
szej gminy mogą przez internet 
zgłosić wywiezienie odpadów 
wielkogabarytowych. Mimo 
że system działa od dwóch ty-
godni, to mieszkańcy chętnie 
korzystają z takiej możliwości. 
Od czterech miesięcy odbiór 
odpadów wielkogabarytowych 
na terenie Gminy Kolbudy od-
bywa się na podstawie zgłoszeń 
naszych mieszkańców. 
 – W tym czasie Gminny Za-
kład Usług Komunalnych Kol-
budy odebrał łącznie prawie 
34 tony odpadów wielkoga-
barytowych oraz ponad 8 ton 
zużytych opon – mówi „Pa-
noramie” Krzysztof Hypki, 
prezes gminnej spółki, która 

zrealizowała w tym czasie od-
biór odpadów wielkogabaryto-
wych na 310 zgłoszeń otrzy-
manych od mieszkańców gmi-
ny. – Wywiezionych zostało 
ponad 50 ton odpadów, z czego 
8 ton stanowiły zużyte opony.
Aby zgłoszenie odbiorów „ga-
barytów” było łatwiejsze, spół-
ka uruchomiła internetowy 
system zamówienia odbiorów 
odpadów. Formularz zgłosze-
niowy znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 
Kolbudy (www.kolbudy.pl) 
oraz na stronie internetowej 
GZUK Kolbudy (www.gzuk.
kolbudy.pl).

(GR)

profesjonalne boisko piłkarskie. 
Teren pod budowę boiska został 
już wykonany, podobnie jak za-
plecze sanitarno-socjalne. Poza 
tym doposażona została siłownia 
plenerowa, zamontowano wiatę 
grillową z  ławkami. Wybudo-
wano plac zabaw dla najmłod-
szych, na którym znajdzie się 
również jedno z najwyższych na 
Pomorzu linariów. Nie zabrak-
nie też ścianki wspinaczkowej. 
Dodajmy, że lada dzień dzieci 
i młodzież z Jankowa Gdańskie-
go powinny cieszyć się już z tego 
miejsca.

(lubek)
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BĘDZIE DROGOWY PARALIŻ?

Szkoła w Kowalach gotowa na wrzesień
Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku szkolnego. Wiele osób z niepokojem zastanawia się, czy wraz z początkiem 
września swoją działalność rozpocznie szkoła w Kowalach. Uspokajamy nastroje i zapewniamy, że 3 września inauguracja 
roku szkolnego rozpocznie się w pierwszej w Polsce szkole metropolitalnej, którą zbudowały trzy samorządy. Ale nie 
wiadomo, czy Kowal nie czeka drogowy paraliż.

Przypomnijmy, że szkoła w Ko-
walach składa się z  dwóch 
3-kondygnacyjnych budyn-
ków: dydaktycznego (A) oraz 
sali gimnastycznej wraz z  za-
pleczem socjalno-sportowym 
i częścią edukacyjną (B).
 – W  budynku dydaktycznym 
obecnie zakończyły się już pra-
ce wykończeniowe i  obiekt 
przygotowywany jest do roz-
poczęcia procedury odbiorowej. 
Jednocześnie rozpoczęło się 
wyposażanie budynku w  me-
ble. Ta część szkoły zostanie 
udostępniona na otwarcie roku 
szkolnego 2018/2019. Nato-
miast budynek sali gimnastycz-
nej, ze względu na konieczność 
wykonania dodatkowych prac 
polegających na odpowiednim 
przygotowaniu gruntu, zosta-
nie udostępniony na początku 
2019 roku – informuje Agniesz-
ka Zakrzacka, rzecznik prasowy 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
Przesunięcie terminu realizacji 
budynku B związane jest także 
z  wprowadzoną reformą szkol-
nictwa, która zastała projekt już 
w  fazie realizacji. W  związku 
z reformą konieczna była zmia-
na projektu budynku szkolne-
go i  pozyskanie dodatkowych 
uzgodnień. W  związku z  re-
formą zrezygnowano również 
z funkcji przedszkola oraz zmie-
nił się pierwotnie zakładany 

system klas I–VI na klasy w po-
dziale I–VIII.
 – Równolegle na terenie bu-
dowy kontynuowane są jeszcze 
prace związane z  zagospoda-
rowaniem terenu, w  tym m.in. 
układem drogowym oraz infra-
strukturą sportowo-rekreacyjną 
obejmującą m.in. dwa boiska 
– jedno wielofunkcyjne oraz do 
piłki nożnej, a także plac zabaw. 
Również ta część szkoły zosta-
nie udostępniona na otwarcie 
roku szkolnego 2018/2019 – do-
daje Agnieszka Zakrzacka.
Rozpoczęciem roku szkolne-
go szczególni zaniepokojeni są 
mieszkańcy Kowal. Wszystko 
przez wzmożony ruch samo-
chodów, który może sparali-
żować i  tak już zakorkowaną 
miejscowość. Do tej pory ani 
Gdańsk ani gmina wiejska 
Pruszcz Gdański nie poczyniły 
żadnych drogowych inwestycji, 
które odciążyłyby ulice Kowal.
Dopiero teraz (chociaż o  bu-
dowie szkoły wiadomo od kil-
ku lat) Miasto Gdańsk zleci-
ło opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy układu 
drogowego od ul. Świętokrzy-
skiej w Gdańsku do szkoły przy 
ul. Apollina.
 – Obecnie trwa postępowa-
nie przetargowe mające na celu 
wyłonienie projektanta, który 
opracuje kompletną dokumen-
tację projektową umożliwiającą 

realizację tego przedsięwzięcia. 
Jeśli prace projektowe przebie-
gać będą zgodnie z  założenia-
mi, dokumentacja gotowa bę-
dzie we wrześniu 2019 roku. 
Głównym założeniem zleco-
nego projektu jest prawidłowe 
skomunikowanie szkoły oraz 
przyległych terenów. Planowa-
na inwestycja obejmować będzie 
budowę drogi  łączącej obecne 
skrzyżowanie ul. Świętokrzy-
skiej z ul. Guderskiego ze szkołą 
przy ul. Apollina oraz powiąza-
nia z istniejącym i planowanym 
układem ulicznym – wyjaśnia 
Agnieszka Zakrzacka.
Gmina Kolbudy wybudowała 
rondo w ciągu ulicy Zeusa pro-
wadzącej w stronę Borkowa.
 – Nowe skrzyżowanie o  ru-
chu okrężnym, które powsta-
nie w  Kowalach, zapoczątkuje 
budowę nowej ulicy Glazuro-
wej, wraz z  dojazdem do ron-
da – mówi Adam Babkiewicz, 
kierownik Referatu Inwestycji 
i Remontów UG Kolbudy. – Na 
razie nawierzchnia ul. Glazu-
rowej i  dojazd wykonane będą 
w podbudowie z kruszywa. Jed-
nak nawet takie rozwiązanie 
powinno znacznie usprawnić 
ruch w  tym miejscu i  ułatwić 
życie mieszkańcom.
 – Wraz z  rondem kierowcy 
zyskają nową alternatywę dro-
gową. W  kierunku obwodnicy, 
a potem stacji paliw, poprowadzi 

nowa ulica Glazurowa. Jej zada-
nie jest proste –  ma rozproszyć 
ruch – dodaje Marek Goliński, 
wicewójt gminy Kolbudy.
Z  kolei gmina wiejska Pruszcz 
Gdański, jak przyznaje zastęp-
ca pruszczańskiej gminy Daniel 
Kulkowski, prowadzi szereg 
działań drogowych w  samym 

Borkowie, które mogą wpłynąć 
na upłynnienie ruchu kołowego 
w całej okolicy.
 – Gdańsk i  gmina Kolbudy 
mają znacznie większy wpływ 
na upłynnienie ruchu samo-
chodowego w  samych Ko-
walach. Zrealizowaliśmy już 
kilka bardzo istotnych zadań 

w Borkowie. Poza tym wprowa-
dziliśmy kilka usprawnień. To 
wszystko powinno spowodo-
wać, że ruch na wszystkich oko-
licznych drogach powinien być 
znacznie płynniejszy – mówi 
„Panoramie” Daniel Kulkowski.

Krzysztof Lubański

  3 września rozpocznie swoją działalność pierwsza w Polsce szkoła budowana przez trzy samorządy.

REKLAMA

TRWA REMONT BUDYNKU

Już niebawem klub seniora 
Powiększona sala zajęć, nowy 
aneks kuchenny i  toalety. 
W  Kolbudach trwa gruntow-
ny remont pomieszczeń sołec-
kich w budynku przy stadionie 
piłkarskim na ulicy Polnej 55. 
Inwestycja realizowana jest 
z  funduszy zewnętrznych po-
zyskanych w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+”.
 – Celem projektu jest utworze-
nie i  wyposażenie Klubu „Se-
nior+”. Otrzymaliśmy na ten 
projekt dotację w kwocie blisko 
115 tysięcy złotych. Chcemy, 
aby w  komfortowych warun-
kach mogli się tu spotykać nasi 
starsi mieszkańcy. Wcześniej 
również odbywały się tu zaję-
cia organizowane m.in. z myślą 
o  osobach w  wieku emerytal-
nym. Miejsce to zostało nawet 
nagrodzone przez marszałka 
województwa pomorskiego 
jako ulubiona lokalizacja se-
niorów, a nasza gmina została 
jednym z  laureatów konkur-
su „Pomorskie dla Seniora” 

– mówi Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy.
Jak podkreśla Andrzej Sosiński, 
sołtys Kolbud, pomieszczenie, 
w którym odbywa się szereg za-
jęć, wymagało już modernizacji. 
Dzięki jego przearanżowaniu 
i  nowym dużym oknom obiekt 
stanie się bardziej funkcjonalny. 
Mieszkańcy będą się więc spoty-
kać w znacznie bardziej komfor-
towych warunkach.
 – To pierwszy tak duży remont 
w pomieszczeniach sołeckich. Do 
tej pory mieszkańcy sami odświe-
żali salę jedynie w czynie społecz-
nym. Jestem przekonany, że po 
zakończeniu inwestycji będziemy 
w  stanie organizować tu jeszcze 
więcej spotkań i zajęć, które cie-
szą się ogromnym zainteresowa-
niem naszych mieszkańców. Na 
pewno nie będzie czasu na nudę 
i każdy znajdzie coś dla siebie. Jak 
dotąd w  pomieszczeniach sołec-
kich nieodpłatnie uczyliśmy ję-
zyków obcych, pokazywaliśmy, 
jak wyplatać wiklinowe kosze, 

piec chleb czy warzyć sery. Po-
mysłów mamy jeszcze wiele. 
Planujemy też doposażenie po-
mieszczeń również z  funduszu 
sołeckiego – informuje Andrzej 
Sosiński. 
Modernizacja pomieszczeń 
w budynku przy stadionie po-
winna zostać przeprowadzona 
do końca września. W ramach 
projektu wykonana zosta-
nie sala spotkań z  miejscem 
wydzielonym do zajęć z  ak-
tywności ruchowej, klubowej 
i  zajęciowej. Znajdą się w niej 
m.in.: drabinki do gimnastyki, 
materace do ćwiczeń, biblio-
teczka, sprzęt audio RTV czy 
komputer z ekranem projekcyj-
nym. W budynku powstaje też 
wydzielone miejsce pełniące 
funkcję szatni. Do dyspozycji 
użytkowników będą nowe ła-
zienki przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
oraz wyposażony w niezbędny 
sprzęt aneks kuchenny.

(RoN)
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REKLAMA

ZBLIŻA SIĘ 4. EDYCJA AMBER FEST

Największego w Polsce północnej 
święta piwa
Już 8 września mieszkańcy Trójmiasta i okolic spotkają się przy Stadionie Energa Gdańsk, aby wspólnie celebrować Pomorskie 
Święto Piwa. Amber Fest to wspaniała okazja do całodniowej, rodzinnej zabawy na świeżym powietrzu. Organizatorami 
wydarzenia są Browar Amber i Stadion Energa Gdańsk. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.browar-amber.pl/amberfest.

Amber Fest to największy 
w  Północnej Polsce festiwal 
piwa i  produktów regionalnych. 
W tym roku odbędzie się już po 
raz czwarty. Swoje stoiska zapre-
zentują lokalni producenci żyw-
ności - mięs, serów, przetworów 

i miodów. Jest to również wspa-
niała okazja do spróbowania róż-
nych gatunków lokalnego piwa, 
takich jak: lager, pszeniczne czy 
koźlak, produkowanych przez 
Browar Amber.
Na uczestników tegorocznej 

edycji festiwalu czekać będą róż-
norodne atrakcje. Oprócz stoisk 
z lokalnymi produktami najwyż-
szej jakości czy strefy foodtruc-
ków, odbędą się pokazy warze-
nia piwa oraz live cooking. Swoją 
premierę będzie również miało 
nowe piwo z  serii Po Godzi-
nach. Z  myślą o  najmłodszych 
uczestnikach biesiady przygoto-
wany zostanie piknik rodzinny 
pełen gier i  zabaw. Wydarze-
nie uświetnią koncerty, które 
tego dnia będą rozbrzmiewać 
od godziny 17.00. Na muzycz-
nej scenie Amber Fest, ustawio-
nej przed Stadionem Energa 
Gdańsk, usłyszymy znane, lo-
kalne zespoły takie jak LAYO, 
MITRA czy AMBER ACO-
USTIC BAND. Na wszyst-
kich, którzy chcieliby przeżyć 
to wydarzenie w  wyjątkowych 

warunkach, organizatorzy przy-
gotowali Pakiet Biesiadnika. 
W  jego skład wchodzą między 
innymi miejsca w komfortowym 
namiocie tuż przy scenie, piwny 
open bar oraz grill. Namiot bę-
dzie czynny od 11.00 aż do za-
kończenia imprezy.

Pomorskie Święto Piwa na Sta-
dionie Energa jest jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w  trój-
miejskim kalendarzu. Amber 
Fest to impreza otwarta, w któ-
rej uczestniczyć mogą rodziny 
z dziećmi. W tym roku odbędzie 
się ona 8 września od godz.11.00 

na parkingu P3 od strony Am-
ber Expo. Gościem specjalnym 
i  prowadzącym wydarzenie bę-
dzie Wojciech Tremiszewski.
 

Karolina Janik

WAKACYJNE ZAGROŻENIA

Chrońmy młodzież przed dopalaczami
W czasie wakacji nasze dzie-
ci są szczególnie narażone na 
kontakt z różnego typu używ-
kami. W ostatnim czasie coraz 
częściej słyszy się w  mediach 
oraz w  najbliższym otocze-
niu o  zatruciach dopalacza-
mi, które powodują trwałe 
uszczerbki na zdrowiu, a nie-
stety coraz częściej ich zażycie 
kończy się śmiercią. 
Dopalacze to narkotyki, któ-
re są wyjątkowo niebezpiecz-
ne. To potoczne określenie 
dla grupy różnych substancji 
lub ich mieszanek o działaniu 
psychoaktywnym. Przyczyny 
zażywania narkotyków przez 
młodzież wynikają z potrzeby 
akceptacji przez grupę, chęci 
zaspokojenia ciekawości oraz 
często z  nudy, dlatego ważne 
jest, abyśmy zwrócili szcze-
gólną uwagę na zmianę zacho-
wania, nawyków oraz nowych 
znajomych naszych dzieci. 
Jakie zachowania dzieci po-
winny wzbudzić szczególnie 
naszą czujność? Gdy dziec-
ko oddala się od nas, staje się 
obce, mimo że wcześniej było 
z nami blisko. Unika kontak-
tu, a podczas rozmów z nami 
jest pobudzone, nie utrzymuje 
kontaktu wzrokowego, a jego 
mowa jest nienaturalnie przy-
spieszona bądź zwolniona. 

Ma przekrwione oczy, zwężo-
ne albo rozszerzone źrenice, 
przewlekły katar. Zauważamy, 
że dziecko jest niecierpliwe, 
rozdrażnione, na zmianę pobu-
dzone bądź ospałe. Ma bardzo 
wzmożony apetyt albo nie ma 
go wcale, nieregularnie sypia. 
Wraca bardzo późno lub bez 
uzgodnienia nocuje poza do-
mem. Należy zwrócić uwagę 
na pojawienie się wśród rzeczy 
dziecka nowych przedmiotów 
i  produktów mogących służyć 
do przyjmowania substancji 
psychoaktywnych, takich jak 
np. fifki, zapalniczki, bibułki, 
kawałki okopconej folii alum-
iniowej, igły i  strzykawki, pa-
czuszki w foliowych opakowa-
niach, kleje, tabletki, proszek, 
sproszkowane zioła, bryłki, 
bibułki do skrętów, biały pro-
szek, pastylki nieznanego po-
chodzenia, leki bez recept, nie-
znane chemikalia itp., zwłasz-
cza w sytuacji, gdy z domu zni-
kają pieniądze i  wartościowe 
przedmioty. 
Objawy zatrucia, takie jak 
m.in.: utrata przytomności, za-
burzenia świadomości, zatrzy-
manie oddechu czy nadmierne 
pobudzenie psychoruchowe 
z  zachowaniami agresywny-
mi i  autoagresywnymi są bez-
względnymi wskazaniami do 

wezwania pogotowia ra-
tunkowego. Do czynników 
chroniących nasze dzieci 
przed sięgnięciem po dopa-
lacze zalicza się pozytywny 
wpływ środowiska oraz do-
bry kontakt z rodzicami. Na-
leży mówić i okazywać dziec-
ku, że jest dla nas najważniej-
sze i  zależy nam, aby było 
szczęśliwe i zdrowe. Dobrze 
jest poznać jego przyjaciół, 
zainteresowania i  sposoby 
spędzania wolnego czasu po-
przez rozmowy z dzieckiem. 
Pytajmy dzieci o  ich zda-
nie, uważnie słuchajmy, co 
mają nam do powiedzenia, 
i  liczmy się z  ich uczuciami. 
W walce z dopalaczami waż-
ne jest postawienie dzieciom 
jasnych granic – wyraźmy 
zdecydowany sprzeciw wobec 
używania narkotyków i alko-
holu, ustalmy z  nastolatkiem 
godziny powrotów do domu 
i podczas rozmowy dowiedz-
my się, jakie zdanie na temat 
używek ma nasze dziecko. 
Przekazując dzieciom dobry 
wzór, a  przede wszystkim 
uświadamiając, jak niebez-
pieczne są dopalacze, jesteśmy 
w  stanie uchronić je przed 
nimi i uniknąć tragedii. 

(pau)
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GKS KOLBUDY 

TERMINARZ KADRA

GKS KOWALE

KOLEJKA 4
GKS KOLBUDY  :  WDA LIPUSZ

18.08 17:00

KOLEJKA 5
STOLEM GNIEWINO  :  GKS KOLBUDY

25.08 17:00

KOLEJKA 6
GKS KOLBUDY  :  KTS-K LUZINO

01.09 17:00

KOLEJKA 7
GKS KOWALE  :  GKS KOLBUDY

05.09 17:00

KOLEJKA 8 
GKS KOLBUDY  :  KASZUBIA 

KOŚCIERZYNA
08.09 17:00

KOLEJKA 9
JANTAR USTKA  :  GKS KOLBUDY

15.09 17:00

KOLEJKA 10
GKS KOLBUDY  :  ANIOŁY 

GARCZEGORZE
22.09 17:00

KOLEJKA 11
ARKA II GDYNIA SSA  :  GKS KOLBUDY

29.09

KOLEJKA 12
GKS KOLBUDY  :  ORKAN RUMIA MKS

06.10 15:00

KOLEJKA 13
POWIŚLE DZIERZGOŃ  :  GKS 

KOLBUDY
13.10 14:00

KOLEJKA 14
GKS KOLBUDY  :  GROM NOWY STAW

20.10 15:00

KOLEJKA 15
PAUZA

KOLEJKA 16
GKS KOLBUDY  :  GEDANIA GDAŃSK

03.11 14:00

KOLEJKA 17
GRYF SŁUPSK S.A.  :  GKS KOLBUDY

10.11 13:00

KOLEJKA 18
GKS KOLBUDY  :  JAGUAR GDAŃSK

17.11 14:00

KOLEJKA 19
GKS PRZODKOWO  :  GKS KOLBUDY

24.11 13:00

PATRYK CISEWSKI, 
ŁUKASZ SZUCIŁO, 

PAWEŁ ŻUK, 
SEWERYN WROŃSKI, 

TOMASZ MALKOWSKI, 
ŁUKASZ DZIENGIELEWICZ, 

DAWID STASIUK, 
DAMIAN WILGOS, 

MATEUSZ FRANKOWSKI, 
OLGIERD STANISŁAWSKI, 

MICHAŁ PASTUSZKA, 
PAWEŁ PIOTROWSKI, 

BARTŁOMIEJ MERCHEL, 
SZYMON ABRAMCZYK, 

MICHAŁ TEMPSKI, 
SEBASTIAN FRANKOWSKI, 

KACPER DUBANOWSKI, 
PATRYK JURCZAK

TRENER: DARIUSZ STASIUK
PREZES: TADEUSZ WYSOCKI
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GKS KOLBUDY 

KADRA TERMINARZ

GKS KOWALE

KOLEJKA 4
GRYF SŁUPSK S.A.  :  GKS KOWALE

18.08 17:00

KOLEJKA 5
GKS KOWALE  :  JAGUAR GDAŃSK

25.08 14:00

KOLEJKA 6
GKS PRZODKOWO  :  GKS KOWALE

01.09 16:00

KOLEJKA 7
GKS KOWALE  :  GKS KOLBUDY

05.09 17:00

KOLEJKA 8 
LECHIA II GDAŃSK  :  GKS KOWALE

08.09 11:00

KOLEJKA 9
GKS KOWALE  :  DRUTEX-BYTOVIA II 

BYTÓW
15.09 14:00

KOLEJKA 10
WDA LIPUSZ  :  GKS KOWALE

22.09 16:00

KOLEJKA 11
GKS KOWALE  :  STOLEM GNIEWINO

29.09 14:00

KOLEJKA 12
KTS-K LUZINO  :  GKS KOWALE

06.10 16:00

KOLEJKA 13
GKS KOWALE  :  POGOŃ LĘBORK

13.10 14:00

KOLEJKA 14
GKS KOWALE  :  KASZUBIA 

KOŚCIERZYNA
20.10 14:00

KOLEJKA 15
JANTAR USTKA  :  GKS KOWALE

27.10 15:00

KOLEJKA 16
GKS KOWALE  :  ANIOŁY 03.11 14:00

KOLEJKA 17
ARKA II GDYNIA SSA  :  GKS KOWALE

10.11

KOLEJKA 18
GKS KOWALE  :  ORKAN RUMIA MKS

17.11 14:00

KOLEJKA 19
POWIŚLE DZIERZGOŃ  :  GKS KOWALE

24.11 13:00

DAWID KRAWCEWICZ,
MATEUSZ KOZŁOWSKI,

DAWID NAUS.
KACPER LIPSKI,

ŁUKASZ GŁADCZUK,
MARCIN WANIUGA,
MIKOŁAJ KUSTUSZ,

DANIEL SOBISZ,
KAMIL KLOSKOWSKI,

MAREK WIDZICKI,
PIOTR PRZYBYLSKI,

TOMASZ PRZECHLIŃSKI,
MAREK CIRKOWSKI,

 KAROL DOMIAN,
JAN PRZYBYSZEWSKI,

JARY MARIUSZ,
KAMIL BORKOWSKI,

MACIEJ CIEŚLIKOWSKI,
RADOSŁAW ŁASZCZUK,
STEFAN KOWALEWSKI,

PETROS TER-PETROSYAN,

MACIEJ KESLER,
MICHAL PODOBIŃSKI,

FILIP PATOK,
KRYSTIAN KOZŁOWSKI,
 PIOTR GIERAŁTOWSKI,
KRZYSZTOF KWASNY,

PATRYK GABRUKIEWICZ,
PIOTR GRZELAK,

 

TRENER
ROBERT KUGIEL

TRENER BRAMKARZY
RYSZARD GÓRNIK

KIEROWNIK DRUŻYN
ZBIGNIEW ZABŁOTNY

PREZES KLUBU
MIROSŁAW BOGDAŃSKI



ROZMAITOŚCI
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PODPISANO UMOWĘ Z NAWAGIEM

MŁODZIEŻ Z CZTERECH KRAJÓW PRZYJECHAŁA NA OBÓZ

Nowe i komfortowe pociągi na Pomorzu

Międzynarodowe spotkanie w Kolbudach

Samorząd województwa pomorskiego podpisał umowę na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych pociągów. Będą 
to pojazdy najnowszej generacji, komfortowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców 
z dziećmi i rowerzystów.

Młodzież z czterech krajów gościła w Kolbudach na obozie żeglarskim. Bazą obozowiczów był Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego. Nad kolbudzkim jeziorem poza naszą młodzieżą wypoczywali jeszcze goście z Czech, 
Ukrainy i Litwy.

W jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy” publikowa-
liśmy wywiad z  wicemarszał-
kiem Ryszardem Świlskim, 
który mówi, że pomorskie jest 
wyjątkowym województwem 
pod względem inwestycji re-
alizowanych na kolei. Dowo-
dem na poparcie tych słów 
niech będzie chociażby pod-
pisana niedawno umowa. Nic 
więc też dziwnego, że to wła-
śnie mieszkańcy naszego wo-
jewództwa najchętniej w  Pol-
sce korzystają z kolei. 
 – Cieszymy się, że już wkrót-
ce do dyspozycji mieszkańców 
zostaną oddane nowoczesne 
pociągi Impuls, dostosowane 
do potrzeb pasażerów XXI wie-
ku, czyli odpowiednie dla osób 
z  niepełnosprawnościami, po-
dróżujących z dziecięcymi wóz-
kami czy rowerzystów. Pociągi 
będą szybkie oraz zostaną wy-
posażone w  innowacyjne syste-
my, które zapewnią pasażerom 
komfortowe warunki podróży. 
Zamówione przez samorząd 
pociągi to zupełnie nowa jakość 

Obóz w  Kolbudach jest owo-
cem rozległej międzynarodo-
wej współpracy kolbudzkiego 
samorządu. Przypomnijmy, 
że nasza gmina współpracuje 
z  Niemenczynem na Litwie, 
Jabłonkowem w  Czechach, 
Ufenheim w  Niemczech i  Ja-
worowem na Ukrainie.
 – Historia wspólnych let-
nich spotkań ma już 8 lat, a jej 
początek to czas, gdy grupa 
młodzieży z  Jaworowa z  księ-
dzem Markiem Niedźwieckim 
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na pomorskich torach. Do tej 
pory inwestowaliśmy w  tabor 
spalinowy. Teraz czas na składy 
elektryczne – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Według zapewnień Zbigniewa 
Konieczka, prezesa spółki Na-
wag, pociągi będą dostarczone 
szybciej niż zakładano to po-
czątkowo. Zdaniem prezesa 
może to nastąpić na początku 
przyszłego roku.
Jak informuje z  kolei Emi-
lia Stawikowska z  Biura Pra-
sowego pomorskiego urzędu 
marszałkowskiego, pojazdy 
zostaną skierowane do obsłu-
gi kolejowych przewozów pa-
sażerskich w  województwie 
pomorskim na liniach: Słupsk 
– Lębork – Wejherowo – Gdy-
nia Główna, Elbląg – Malbork 
– Tczew – Gdańsk Główny 
– Gdynia Główna, z  możli-
wością obsługi połączeń na 
zelektryfikowanej linii Po-
morskiej Kolei Metropolital-
nej: Gdańsk Główny/Gdańsk 
Wrzeszcz – Gdańsk Port 

Lotniczy – Gdańsk Osowa – 
Gdynia Główna, Kościerzyna 
– Gdańsk – Gdynia, Kartuzy 
– Gdańsk, a  także Kartuzy – 
Somonino w  przypadku mo-
dernizacji linii do Kartuz oraz 
linii 201 z  Kościerzyny przez 
Gdańsk Osowę do Gdyni 
oraz sfinansowania dokumen-
tacji przygotowawczej w  po-
staci Studium Wykonalności 
przedmiotowego projektu.
 – Zakupione nowe pojazdy 
będą sukcesywnie zastępo-
wać wyeksploatowane i  nie-
spełniające oczekiwań miesz-
kańców pojazdy serii EN57. 
Nowe pociągi są pojazdami 
niskopodłogowymi z  jedno-
przestrzennym wnętrzem, 
wyposażonym m.in. w  pełny 
monitoring wnętrza, klima-
tyzację i  nowoczesny system 
informacji pasażerskiej. Niska 
podłoga umożli-wiać będzie 
łatwe wsiadanie i  wysiadanie. 
Wnętrze zostanie dostosowa-
ne do przewozu osób o ograni-
czonej możliwości poruszania 
się – przewidziano podjazdy, 

wysuwane stopnie, szero-
kie przejazdy oraz miejsce do 
przewozu wózków i  rowerów. 
Wysoki komfort podróżowa-
nia zapewniony będzie dzięki 
nowoczesnemu układowi bie-
gowemu oraz wydajnej kli-
matyzacji i  ogrzewaniu z  au-
tomatyczną regulacją, a  opty-
malne właściwości trakcyjne 
możliwe będą dzięki zastoso-
waniu silników trójfazowych 
asynchronicznych i  zwrotowi 
energii do sieci trakcyjnej pod-
czas hamowania – informuje  
Emilia Stawikowska.
Zamówiony przez wojewódz-
two pojazd powinien rozwi-
jać prędkość co najmniej 160 
km/h. Z  łatwością pomieści 
ponad 500 osób, w tym 225 na 
miejscach siedzących oraz co 
najmniej 20 rowerów.
Całkowity koszt zakupu pięciu 
Impulsów to około 123 mln 
zł. Ponad 92 mln zł unijne-
go dofinansowania zł pocho-
dzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego.

 – W  umowie mamy również 
zapis, że możemy domówić 
jeszcze pięć dodatkowych 
składów. Ich zakup zależeć 
będzie jednak od pozyska-
nia środków finansowych. Co 

ważne, jeśli zdecydujemy się 
skorzystać z  tej opcji, nie bę-
dzie trzeba przeprowadzać ca-
łej procedury przetargowej – 
zaznacza Ryszard Świlski.

(GR)

przyjechała na żeglarski obóz 
do Borska. Mając dobrą bazę 
żeglarską, jezioro z  przysta-
nią, szkołę, gdzie jest odpo-
wiednia baza sportowa i  gdzie 
możemy zorganizować noclegi 
dla młodzieży, doszliśmy do 
wniosku, że międzynarodowe 
obozy będziemy organizować 
w Kolbudach – mówi nam Ro-
bert Aszyk, dyrektor Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach.
Międzynarodowe obozy 

w Kolbudach odbywają się od 3 
lat. W tym roku po raz pierw-
szy zawitała do nas również 
czeska młodzież z Jabłonkowa. 
Wypoczywająca tu młodzież 
nie miała czasu na nudę. Or-
ganizowano im bowiem zaję-
cia sportowo-rekreacyjne nad 
wodą w Kolbudach i nad Zato-
ką Gdańską oraz wycieczki do 
Trójmiasta.
 – Dzięki obozom młodzież 
zawiera nowe znajomości, 
które przeradzają się często 

w wieloletnie przyjaźnie. Jest to 
też dobra okazja, żeby podszli-
fować język obcy – dodaje Ro-
bert Aszyk.
Dodajmy, że już we wrześniu 
kolbudzka młodzież pojedzie 
do Jaworowa, a  w  maju przy-
szłego roku do Niemenczyna. 
Z kolei do Czech zapraszał wi-
ceburmistrz Jabłonkowa Stani-
sław Jakus.

(KL)
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STWORZYLI LINIĘ KREMÓW

W farmaceutkę uwierzył syn
Historia tej firmy przypomina scenariusz filmu. Farmaceutka, która przez 40 lat dopracowywała recepturę kremu, 
razem z synem stworzyła firmę farmaceutyczną, która podbija rynek prawdziwie naturalnym kremem, niosącym 
ulgę noworodkom. Po latach okazuje się, że krem ma swoje zastosowanie również w przypadku blizn po tatuażach, 
urazach skóry u sportowców, a także przy atopowym zapaleniu skóry.

Farmaceutka Stefania Stachow-
ska zaczęła swoją pracę w szpitalu 
na gdańskiej Zaspie w 1985 roku 
i  pomysł na stworzenie kremu, 
który łagodziłby podrażnienia de-
likatnej skóry niemowląt, powstał 
właśnie w tutejszej aptece. Jednak 
receptura w tamtym okresie dale-
ka była od doskonałości, dlatego 
przez kolejne kilkadziesiąt lat była 
dopracowywana. 
 – Wiadomo, że latach 80. to były 
zupełnie inne czasy – nie bez 
wzruszenia opowiada pani Ste-
fania. – Dzisiaj można się z  tego 
śmiać, ale wtedy nie było profesjo-
nalnego sprzętu do produkcji ma-
ści, nawet na szpitalnych oddzia-
łach. W  pierwszych latach maść 
produkowaliśmy w  moździerzu. 
Mimo dużych trudności z  two-
rzeniem i pozyskaniem produktu 
zapotrzebowanie na niego było 
ogromne. Efekty były widoczne 
niemalże w  mgnieniu oka, więc 
nie oglądaliśmy się na warun-
ki i  produkowaliśmy każdą ilość 
maści. Zbyt był natychmiastowy. 
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Przez lata maści używano wyłącz-
nie do użytku wewnątrzszpital-
nego. Z czasem zyskiwała ona na 
jakości, gdyż po dodaniu do niej 
nowych składników można było 
zaobserwować jeszcze lepsze efek-
ty. W ten sposób na przykład za-
mieniliśmy kwas borowy na wodę, 
dzięki czemu maść nie powodo-
wała uczuleń i lepiej się wchłania. 
Po ponad trzech dekadach prób 
gdański szpital stał się słynny nie 
tylko dzięki doskonałej opiece po-
łożnych i lekarzy, ale również ma-
ści, o której młode mamy nierzad-
ko rozpisywały się na forach inter-
netowych, szukając możliwości 
zakupu produktu, którego używa-
ły, leżąc po porodzie na oddziale. 
Historia nie zmieniłaby zapewne 
swojego biegu, gdyby nie decy-
zja władz szpitala, aby ograniczyć 
produkcję maści do niezbędnego 
minimum. 
– Z  początku nie mogłam się 
z tym pogodzić. Tyle lat doświad-
czenia, dopracowana receptura, 
tyle zapytań mam, które do tej 

pory otrzymywały maść po uro-
dzeniu dziecka i opuszczeniu szpi-
talnego oddziału – żali się pani 
Stefania. 
Jej syn Michał, który swoją smy-
kałkę do interesów wykorzystywał 
dotychczas w  innych branżach, 
natychmiast postanowił wspólnie 
z mamą i siostrą stworzyć nową li-
nię kremów, opierającą się na wie-
dzy i umiejętnościach wieloletniej 
farmaceutki. W ten oto sposób po-
wstała grupa w pełni naturalnych 
produktów łagodzących otarcia, 
skaleczenia, oparzenia i odparze-
nia. Dzięki wspólnemu zamiłowa-
niu do niesienia pomocy, determi-
nacji i zdobytej przez lata wiedzy, 
założyli rodzinny biznes.       
40-letnie doświadczenie Stefanii 
Stachowskiej i  jej umiejętności 
związane z  prawidłowym dobo-
rem składników pomogło wypeł-
nić lukę, która powstała na rynku 
specyfików dla dzieci i dorosłych. 
Liczne prośby pacjentów, zmobi-
lizowały rodzinę Stachowskich do 
stworzenia linii Kremów Zaspa, 

czyli: kremu pieluszkowego – na 
odparzenia dla dzieci i dorosłych, 
hipoalergicznego – dedykowanego 
osobom ze skórą atopową, active 
¬– przeznaczonego dla sportow-
ców i soft skin – dla miłośników 
tatuaży. 

Na rynku istnieje wiele podobnych 
maści pieluszkowych czy hipoaler-
gicznych, jednak Kremy Zaspa 
bazują na tradycyjnych receptu-
rach, są w 100 procentach natural-
ne i nie zawierają konserwantów. 
Tajemnica ukryta jest w sposobie 

ich wykonywania, w  sercu wło-
żonym podczas pracy nad nimi 
i  właściwościom poszczególnych 
składników, dzięki którym linia 
kremów stała się wyjątkowa. 

Aleksandra Majewska
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UCZNIOWIE SZUKALI BOHATERA POMORZA SPRZED STU LAT 

We wrześniu 
rozstrzygnięcie konkursu 
Już za kilka tygodni poznamy zwycięzców organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu „Pomorskie 
drogi do Niepodległości”. Przypomnijmy, że konkurs skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół średnich 
mieli odnaleźć pomorskiego bohatera walki o niepodległość i przygotować prezentację na jego temat. Trzyosobowe zespoły 
materiał konkursowy powinny przygotować do 30 czerwca. Teraz pracują jurorzy, którzy oceniają nadesłane materiały.

W  powiecie gdański działa-
ją trzy szkoły średnie i  każda 
z  nich wzięła udział w  woje-
wódzkim konkursie. Na ła-
mach „Panoramy” informo-
waliśmy już o  przygotowa-
niach poczynionych w  Zespole 

Flash

Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Pruszczu Gdańskim oraz Ze-
spole Szkół Rolniczych w Ruso-
cinie. Tym razem przedstawimy 
działania uczniów z Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i  Ogólnokształ-
cących w  Pruszczu Gdańskim. 

Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku, przypomina, 
że uczniowie mieli przygoto-
wać prezentację multimedialną, 
przedstawiającą postać zwią-
zanego z  Pomorzem bohatera, 

który był zaangażowany w dzia-
łania prowadzące do odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz 
powrotu Polski na Pomorze. 
Wśród uczniów szkół powia-
tu gdańskiego najpopularniej-
szą postacią jest generał Józef 
Haller, który jest bohaterem 
prac uczniów ze wszystkich  
trzech szkół.
W Zespole Szkół Ogrodniczych 
i  Ogólnokształcących nauczy-
ciele współpracujący w  zespole 
przedmiotów humanistycznych 
(głównie historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie) zaproponowali 
uczniom udział w konkursie hi-
storycznym. Bardzo szybko chęć 
uczestnictwa zgłosili uczniowie 
klas I  liceum ogólnokształcą-
cego i  technikum.  Następnie 
młodzież została poproszona 
o zastanowienie się, który  z bo-
haterów Pomorza zasługuje na 
szczególną uwagę.
W kolejnym etapie przygotowań, 
w  trakcie rozmowy z  uczniami, 
pojawiły się głównie dwa na-
zwiska – generała Józefa Halle-
ra i  Eugeniusz Kwiatkowskiego. 

Uczniowie wspólnie z nauczycie-
lami doszli do wniosku, że ich bo-
haterem będzie jednak gen. Hal-
ler. Argumentami przemawiają-
cymi za jego wyborem były przede 
wszystkim postawa patriotyczna 
i obywatelska oraz zaangażowanie 
w walkę z polskimi wrogami.
Opracowania materiału konkur-
sowego podjęli  się uczniowie 
zdolni, interesujący się historią, 
ale także osoby mniej uzdol-
nione, ale bardzo pracowite, co 
potwierdza, że warto zachęcać 
młodzież do udziału w  różnych 
inicjatywach.
Uczniowie sami podzielili mię-
dzy siebie przygotowanie kon-
kretnych zagadnień z  biografii 
dowódcy ,,Błękitnej Armii”, 
zwracając przede wszystkim 
uwagę na działalność patrio-
tyczną, wojskową i  społeczną, 
aktywność generała w  czasie 
I  wojny światowej. Warto pod-
kreślić bardzo duże zaangażo-
wanie uczniów i  ich aktywną 
współpracę.
Konkurs „Pomorskie dro-
gi do Niepodległej” to jeden 

z  elementów programu obcho-
dów 100-lecia Niepodległości 
Polski i Pomorza. 
 – W  każdym z  subregionów 
naszego województwa są inne 
doświadczenia i inne osoby, któ-
re uczestniczyły w  pomorskiej 
i polskiej drodze do niepodległo-
ści. To w końcu one miały wpływ 
na rzeczywistość i kształtowanie 
się państwa polskiego 100 lat 
temu – podkreśla Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. 
– Pierwszy etap konkurs to po-
ziom powiatowy, a  jego finałem 
będą uroczyste gale w pięciu re-
gionach województwa, połączo-
ne z  prezentacją filmu „Kamer-
dyner” – mówi Anna Szklarow-
ska, dyrektor Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w  Słup-
sku. – Uczniowie będą mogli 
wygrać od 150 do 400 zł oraz 
zaproszenie do kolejnego regio-
nalnego etapu. Najlepsi spotkają 
się na uroczystej gali w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni.

(GR, AB)

  W trakcie rozmów uczniów pojawiały się głównie dwa nazwiska – 
generała Józefa Hallera i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
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W SPRAWIE REMONTU PRZYCHODNI

Podpisano list intencyjny 
Jedną z pilniejszych inwestycji, które należałoby wykonać w najbliższym czasie, 
jest bez wątpienia remont kolbudzkiej przychodni zdrowia. Właśnie w tej sprawie 
podpisano list intencyjny, pod którym podpisy złożyli wójt Leszek Grombala oraz 
najemcy, czyli lekarze świadczący usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbudach. 

Przypomnijmy, że budynek, 
w  którym zlokalizowana jest 
przychodnia, należy do kol-
budzkiego samorządu.
 – Wszyscy mamy świadomość 
tego, że przychodnia lekar-
ska pilnie potrzebuje remontu. 
Lokal nie spełnia już standar-
dów, które spotykamy obecnie 
w  większości tego typu placó-
wek. Chcemy więc, wspólnie 
z  najemcami, przeprowadzić 
niezbędne prace, które popra-
wią dostępność do nieruchomo-
ści oraz umożliwią zwiększenie 
liczby pomieszczeń – mówi Le-
szek Grombala.
W  imieniu SPZOZ w  Kol-
budach list podpisał Tadeusz 
Wysocki. Podpisy pod umową 
złożyli również pozostali me-
dycy prowadzący w  gminnym 
budynku indywidualną specja-
listyczną praktykę lekarską.
W  liście intencyjnym zapisa-
no między innymi, że strony 

dostrzegają zasadność przepro-
wadzenia w  budynku prac re-
montowo-budowlanych. Podpi-
sani wyrażają wolę wykonania 
prac budowlanych w  szczegól-
ności polegających na rozbudo-
wie nieruchomości skutkującej 
zwiększeniem liczby pomiesz-
czeń. Planowana jest również 
poprawa ciągu komunikacyj-
nego łączącego kondygnacje 
obiektu. Wewnątrz budynku 
niezbędny jest montaż win-
dy od wejścia do pierwszego 
piętra. W  zakresie planowa-
nych do realizacji zadań uję-
to także przebudowę instalacji 
telekomunikacyjnych.
W  50 procentach koszty pla-
nowanych przedsięwzięć zobo-
wiązuje się pokryć gmina. Po-
została część opłacona zostanie 
ze środków własnych najemców. 
Ustalono, że za realizację prac 
odpowiedzialna będzie gmina.
Budynek został oddany do 

nie pytany idę 
milcząc
przez porosłe 
trzcinowisko
przez czynione 
czasem przerwy
tracę upływ potem 
wielkość
doskonałość 
księżycową
przyrzekałem 
niewiadome
gwarantując 
nieraz zbytnio
wiatr wywiewał 
ulegając
pustoszało 
trzcinowisko
bez specjalnych 
uzasadnień
milkną słowa 
i milczenia

Piotr  
Szczepański

  Jest duża szansa, że kolbudzka przychodnia będzie 
w końcu wyremontowana. 

użytku w lipcu 1973 roku. Cał-
kowita wartość jego budowy 
wyniosła wówczas 6 509 000 
złotych. Kwota w znacznej czę-
ści pochodziła ze Społecznego 
Funduszu Budowy Szkół i  In-
ternatów. Swoją cegiełkę do-
łożyły wtedy również lokalne 

zakłady pracy: POM, Rolbet, 
MBM i GS. Urząd Gminy „ze 
środków pieniężnych ludności” 
na budowę ośrodka przekazał 
wówczas 120 tysięcy złotych.

(RoN)

ZAPRASZAMY

Sopot Non-
Fiction
 – Serdecznie zapraszamy na 
VII Festiwal Teatru Doku-
mentalnego i  Rezydencję Ar-
tystyczną Sopot Non-Fiction 
2018, które odbędą się między 
25 sierpnia a 1 września – za-
chęca Grzegorz Kwiatkow-
ski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże.
Sopot Non-Fiction to unikalny 
przegląd poświęcony teatrowi 
dokumentalnemu. Podczas re-
zydencji artystycznej reżyserzy, 
dramaturdzy i aktorzy pracują 
nad projektami teatralnymi, do 
których bazą są reportaże, wy-
wiady, artykuły prasowe i inne 
materiały dokumentalne. 
 – Ich pracę zakończy Mara-
ton Non-Fiction – dwudnio-
wy pokaz w  formule work in 
progres zaplanowany na 31 
sierpnia i  1 września. Oprócz 
rezydencji artystycznej Sopot 
Non-Fiction to również pre-
zentacje spektakli, które po-
wstały jako efekt poprzednich 
edycji festiwalu oraz przedsta-
wień autonomicznych, repre-
zentujących nurt teatru doku-
mentalnego – informuje Grze-
gorz Kwiatkowski.
Szczegółowy program festi-
walu znajduje się na stronie  
www.sopotnonfiction.pl.

(GR)
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BIEGOWO W PARKU ORUŃSKIM 

Grand Prix Dzielnic Gdańska
Już za miesiąc odbędzie się 
jesienna, piąta edycja Biego-
wego Grand Prix Dzielnic 
Gdańska, która dedykowane 
jest wszystkim miłośnikom 
Gdańska i okolic.
Jak informują organizatorzy 
sportowej imprezy, zawody 
mają formę cykliczną, i  od-
bywają się od maja do paź-
dziernika w różnych dzielni-
cach Gdańska. 
 – Podczas każdej edycji 

przygotowujemy dla naszych 
biegaczy zróżnicowane tech-
nicznie trasy, jednak zawsze 
mierzą one w granicach 5 km. 
Jest to dystans biegu główne-
go przeznaczony dla biega-
czy dorosłych. Dystanse dla 
dzieci i młodzieży są zmienne 
w zależności od edycji, jednak 
zawsze mieszczą się w  prze-
dziale 900–1300 metrów. 
Maluchy mają do pokonania 
około 400-metrowy odcinek 

GWIAZDY NA BOISKU W KOLBUDACH

Wystartowała piłkarska IV liga 
Za nami trzy pierwsze kolejki rozgrywek IV ligi, w której gmina Kolbudy ma dwóch 
swoich przedstawicieli – GKS Kolbudy i GKS Kowale. Ostatnia rozegrana została 
już po zamknięciu tego wydania gazety.

REKLAMA

S E C R E T    A V E N U E
E S T D . 2 0 0 7

SAS E C R E T    A V E N U E
E S T D . 2 0 0 7

SA

 GKS Kowale w pierwszym meczu w IV lidze musiał uznać wyższość piłkarzy z Nowego Stawu.

 Egy Maulana Vikri, gwiazda indonezyjskiej piłki, zagrał w meczu     
     Lechia – GKS Kolbudy. 

GKS Kowale w  IV-ligowych 
rozgrywkach dopiero zadebiu-
towali. Inauguracja nie wypa-
dła okazale, gdyż podopieczni 
Roberta Kugla musieli uznać 
wyższość rywali, przegrywając 
na własnym boisku z Gromem 
Nowy Staw (1:2). W  drugiej 
kolejce beniaminek z  Kowal 
pauzował, a   w  minioną środę 
spotkał się z gdańską Gedanią. 
W  znacznie lepszych humo-
rach nowy sezon rozpoczynali 
zawodnicy GKS Kolbudy. Na 
inaugurację rozgrywek zawod-
nicy trenera Dariusza Stasiuka 
grali na boisku w  Kolbudach 
z Pogonią Lębork. Gospodarze 
pokonali rywala 3:1. Znaczne 
trudniejsza przeprawa naszych 
piłkarzy czekała w drugiej serii 
spotkań, w  której GKS zmie-
rzył się rezerwami gdańskiej 
Lechii. Rywale z Gdańska nie 
pozostawili złudzeń, kto jest 
lepszy piłkarsko, i  zwyciężyli 
5:0. Warto jednak powiedzieć, 
że kolbudzkiemu zespołowi 
nie można odmówić ambicji 

– informują organizatorzy. 
Organizatorem imprezy jest 
Klub Lekkoatletyczny Le-
chia Gdańska, a poszczegól-
ne biegi wspierane są przez 
rady dzielnic.
Jesienna edycja odbędzie 
się w  sobotę 22 września, 
a  „centrum dowodzenia” 
znajdować się będzie w  Par-
ku Oruńskim.

(GR)

PUCHAR POLSKI

Runda 
pierwsza
Trzy drużyny z  powiatu 
gdańskiego od pierwszej run-
dy (22 sierpnia) rywalizują 
o Puchar Polski – oczywiście 
na szczeblu regionalnym.
Na początek Wiking 
Gdańsk podejmować będzie 
KS Wocławy, natomiast ze-
spół Oldboys Kolbudy go-
ścić będzie Wisłę Steblewo. 
W  pierwsze rundzie zagra 
45 drużyn. LZS Bytonia ma 
wolny los.
O wynikach naszych zespo-
łów będziemy oczywiście 
informować na łamach „Pa-
noramy Pomorza”.

(GR)
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REKLAMA

NAJTAŃSZA REKLAMA W MIEŚCIE

Kontakt: news@panoramapomorza.pl

Flash

i  woli walki, ale boisko poka-
zało, która z drużyn jest lepsza. 
W drużynie gości zagrało wie-
lu piłkarzy, którzy pukają do 
pierwszego zespołu Lechii gra-
jącego w ekstraklasie. Na liście 
piłkarzy, którzy strzelili gola 
kolbudzkiemu brakarzowi, 
znajduje się również nazwisko 
wschodzącej gwiazdy futbolu 
indonezyjskiego, Egy Maulana 

Vikri. Co ciekawe, w kraju Da-
lekiego Wschodu młody za-
wodnik Lechii traktowany jest 
niemal jak świętość i porówny-
wany do Argentyńczyka gra-
jącego w  FC Barcelona – Leo 
Messiego.
Wczoraj, 15 sierpnia, GKS 
Kolbudy grał przed południem 
wyjazdowy mecz z  rezerwa-
mi Bytovi. Mecz zakończył 
się zwycięstwem … Z  kolei 
GKS rozpoczął mecz o  15.00 
– po zamknięciu tego wydania 
gazety. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
po dwóch rozegranych kolej-
kach tabeli IV ligi przewodzą 
trzy zespoły, które zgroma-
dziły komplety punktów. Li-
derem jest Gryf Słupsk, który 
ma najkorzystniejszy bilans 
bramkowy. Tuż za nim plasują 
się kolejno Powiśle Dzierzgoń 
i GKS Przodkowo. Tabelę za-
mykają z  kolei cztery zespołu, 
które nie zgromadziły jeszcze 
na swoim koncie choćby punk-
tu (GKS Kowale, Kaszubia 

Kościerzyna, Jaguar Gdańsk 
i Stolem Gniewino). 

(GR)
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