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Dyktando Kaszubskie w Kolbudach
Mistrzowie kaszubskiej ortografii spotkają się 13 
października w  ZKPiG w  Kolbudach. Chętni, 
którzy chcą wziąć udział w  dyktandzie, zgłaszać 
się mogą jeszcze w dniu imprezy.

Stypendia wójta gminy przyznane 
Przez dziesięć najbliższych miesięcy 21 uczniów 
z  naszej gminy otrzymywać będzie co miesiąc 
200 złotych. To uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjaliści.

W gminie Kolbudy kończy się pewna era 
Po 20 latach pracy Leszek Grombala żegna się ze 
stanowiskiem wójta gminy Kolbudy. Wybiera się 
na zasłużoną emeryturę, ale jak sam przyznaje, na  
odpoczynek nie ma szans.

Ulica Magnacka już otwarta
Zakończyła się jedna z  najważniejszych tegorocznych 
inwestycji drogowych w  gminie Kolbudy. Od początku 
września kierowcy mogą już przejechać wybudowaną 
właśnie ulicą Magnacką.
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Zgodnie z zapowiedziami, nowy rok szkolny rozpoczął się 
w pierwszej metropolitalnej Szkole Podstawowej w Kowalach, 
gdzie od 3 września uczą się dzieci z trzech gmin: Kolbudy, Pruszcz 
Gdański i Gdańsk. Do pełni szczęścia brakuje jednak jeszcze wiele. 
Sala sportowa gotowa będzie dopiero na początku przyszłego roku.

Samorządowa „spółka” dopięła swego
PIERWSZY DZWONEK W KOWALACH

Myślę, że dla całego województwa 
pomorskiego szkoła w Kowalach jest 
przysłowiową wisienką na torcie – 
mówił Leszek Grombala, wójt  
gminy Kolbudy.
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• 23 września (niedziela), 56. Bieg Westerplatte 
w Gdańsku

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

• 28 września (piątek), Son Lux, godz. 19.30, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 4 października (czwartek), Sławek 
Wierzcholski, godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, 
ul. Portowa 9

• 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

• 10 października (środa), Eivør, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 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 

• 19 – 20 października (piątek – sobota), X 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
„Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu 
– aspekt psychologiczny, genetyczny 
i neurologiczny”, godz. 9.00, Uniwersytet 
Gdański, ul. Bażyńskiego 8

• 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

• 21 października (niedziela), Wybory 
samorządowe

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

• 31 października (środa), Stacey Kent, godz. 
20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23

• 11 listopada (niedziela), Bieg Niepodległości 
w Gdyni, Skwer Kościuszki

• 14 listopada (środa), Kasia Kowalska, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

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

• 24 – 25 listopada (sobota – niedziela), Targi Gra 
i Zabawa, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 30 listopada (piątek), Kabaret Młodych Panów, 
godz. 17.30 i 20.30, Scena Not w Gdańsku, ul. 
Rajska 6

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

• 5 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku
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RADA GMINY KOLBUDY

Doszło do przestępstwa?
Czy podczas jednego z  po-
siedzeń Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Kolbudy rad-
ni klubu „Radni dla Gminy 
Kolbudy” Piotr Sochowski 
i  Emilia Jóźwik dopuści-
li się przestępstwa? Tak 
twierdzi Andrzej Stachec-
ki, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. Postępowanie 
w  tej sprawie – pod nadzo-
rem Prokuratury Rejonowej 
w  Pruszczu Gdańskim – 
prowadzi Komisariat Policji 
w Trąbkach Wielkich.
Sprawa, o której mowa, mia-
ła mieć miejsce podczas po-
siedzenia Komisji Rewizyj-
nej 6 stycznia tego roku. An-
drzej Stachecki, przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej, 
twierdzi, że w  tym dniu 
Piotr Sochowski oraz Emi-
lia Jóźwik kierowali w  jego 
stronę groźby, które z jednej 
strony miały oddziaływać 
na przebieg prowadzonych 
kontroli, natomiast z drugiej 
zmusić przewodniczącego 
komisji do dopuszczenia do 
czynności kontrolnych rad-
nej Emilii Jóźwik.
– Czyny, których dopuści-
li się radni, kierując groźby 
pod moim adresem, są prze-
stępstwem – mówi Andrzej 
Stachecki. – Nie mogłem 

przejść obok tego obojętnie, 
dlatego też zdecydowałem 
się zawiadomić o  tym fak-
cie przewodniczącego Rady 
Gminy Kolbudy.
O komentarz do sprawy zapy-
taliśmy Wiesława Rusieckie-
go, przewodniczącego Rady 
Gminy Kolbudy.
– Boleję nad tym, że taka sy-
tuacja miała miejsce. Próbo-
wałem pertraktować z obiema 
stronami, ale nie przyniosło to 
żadnego skutku. Obie strony 
obstają przy swoim. Sprawa 
nie jest godna takiej uwagi – 
mówi nam Wiesław Rusiecki.
W  tej sprawie zwróciliśmy 
się również do Emilii Jóźwik 
i  Piotra Sochowskiego. Emi-
lia Jóźwik nie chciała komen-
tować oficjalnie całej sprawy, 
ponieważ o  wszczętym przez 
prokuraturę postępowaniu nic 
nie wiedziała. Dowiedziała 
się o tym dopiero do nas.
– Od pana pierwsze słyszę, 
że sprawą zajmuje się proku-
ratura w Pruszczu Gdańskim. 
To jakieś totalne nieporozu-
mienie. Zgadzam się z  prze-
wodniczącym Rusieckim, że 
sprawa nie jest godna takiej 
uwagi – mówi nam też radny 
Piotr Sochowski. – Dla mnie 
postępowanie przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej 

jest niezrozumiałe. Chcieli-
śmy najzwyczajniej w  świe-
cie przeprowadzić kontrolę 
w  gminnej spółce Reknica. 
Chcieliśmy dowiedzieć się, 
co stało się z  pieniędzmi, 
które spółka wypracowała 
w ubiegłym roku. Poza tym 
chciałbym przypomnieć, że 
posiedzenia komisji są jawne 
i  może w  nich uczestniczyć 
każdy chętnych, a przewod-
niczący Stachecki je utajnił, 
czym – moim zdaniem – 
złamał prawo.
– Jestem wstrząśnięty tym, 
że podczas prac najważniej-
szej komisji Rady Gminy 
mogło dojść do przestęp-
stwa – mówi Leszek Grom-
bala, wójt gminy Kolbudy. 
– Jeżeli te fakty się potwier-
dzą, będzie to skandal, ja-
kiego w  historii kolbudz-
kiego samorządu jeszcze 
nie było. Teraz pozostaje 
nam tylko czekać na zakoń-
czenie postępowania przez 
prokuraturę.
Za czyny, których popełnie-
nie zarzuca się radnym, Ko-
deks karny przewiduje karę 
pozbawienia wolności do  
lat 3.

(GR, KL)

Koniec użytkowania wieczystego
20 lipca tego roku, Sejm przyjął ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe  
w prawo własności. Czyli od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntów pod mieszkaniami. 

Użytkowanie wieczyste wpro-
wadzono w  1961 roku. Przy-
pomina ono własność, ale nią 
nie jest. Jest tak samo prawem 
zbywalnym jak własność, na-
tomiast za użytkowanie dane-
go gruntu trzeba wnosić opła-
tę co roku do samorządu lub 
Skarbu Państwa. 
W 2005 roku została przyjęta 
ustawa, pozwalająca gminom, 
z  dużą bonifikatą przekształ-
cać prawo użytkowania grun-
tów w  prawo własności dla 
Spółdzielni Mieszkaniowych. 
Pozostały w  użytkowaniu 
jeszcze tereny mieszkaniowe 
wspólnot, osób prywatnych 
i osób prawnych.
Ta ustawa dotyczy przekształ-
cenia użytkowania wieczyste-
go również dla tej grupy. 
Każdy będzie miał prawo 
własności, ale w  zamian za 
to będzie musiał przez 20 lat 
płacić tzw. opłatę przekształ-
ceniową, która wyniesie tyle 
samo co opłata za użytkowa-
nie za 2018 rok. 
Dla osób mieszkających na 
gruntach Skarbu Państwa 
ustawa przewiduje bonifika-
tę w  wysokości 60%, ale pod 

warunkiem, że do końca 2019 
roku wpłacą pieniądze należ-
ne za cały okres tych 20 lat. 
Podkreślam, dotyczy to tyl-
ko mieszkańców na gruntach 
Skarbu Państwa.
Natomiast bonifikaty dla osób 
mieszkających na gruntach 
gminnych ustalą rady gmin. 
I  to one będą decydowały 
o  wysokości tej bonifikaty. 
Może ona być różna od tej 
ustalonej ustawą dla gruntów 
Skarbu Państwa. 
Cieszę się, że zostanie zlikwi-
dowane użytkowanie wieczy-
ste, które w wielu przypadkach 
blokowało mieszkańcom wy-
kup mieszkań na odrębną wła-
sność, nie mniej należy podkre-
ślić, że gminy stracą na wpro-
wadzeniu tej ustawy miliony 
złotych wpływów. A  gminne 
pieniądze są przecież naszymi, 
mieszkańców. 
Gdańsk z opłat za użytkowanie 
wieczyste swoich gruntów ze-
brał w 2017 roku 36,6 mln zł. 
Ustawa dotyczy tylko terenów 
pod zabudową mieszkaniową, 
a co z usługową i garażami?
W  trakcie prac w  Parlamen-
cie zgłaszałam postulaty, aby 

ustawa objęła również gara-
że i  obiekty usługowe. Nie-
stety sejmowa większość nie 
zaakceptowała moich popra-
wek, jednak nie ustanę w za-
biegach o  przekształcenie 
użytkowania wieczystego we 

własność również na grun-
tach zabudowanych garażami 
i usługami.
Jako członek sejmowej Ko-
misji Infrastruktury, do któ-
rej traf ił ten projekt ustawy 
prowadziłam ją w  imieniu 

klubu Platformy Obywatel-
skiej. Ustawa ta jest jednym 
z  moich postulatów wybor-
czych, dlatego tym bardziej 
się cieszę, że pomimo po-
działów politycznych uda-
ło się nam przeprowadzić 

przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własno-
ści przez Sejm. 
Prezydent RP podpisał usta-
wę 10 sierpnia, a  jej skut-
ki wejdą w  życie 1 stycznia  
2019 roku. 

REKLAMA
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HITY NA DOBRY POCZĄTEK

Startuje pruszczańskie kino
Kolejna ważna inwestycja zo-
stała zrealizowana w Pruszczu 
Gdańskim. Nasze miasto po 
długim czasie ponownie ma 
kino. 26 września odbędzie się 
uroczyste otwarcie. W  reper-
tuarze pruszczańskiego kina 
nie będzie brakowało filmo-
wych hitów.
 – Na taki dzień mieszkańcy 
naszego miasta czekali wiele 
lat – od momentu zamknię-
cia starego kina. W latach 90. 
nie było mody na kina, były 
one niedoinwestowane i  te 
najmniejsze – jak w  Pruszczu 
Gdańskim – zwyczajnie nie ra-
dziły sobie i upadały. Mam na-
dzieję, że teraz mieszkańcy na-
szego miasta będą mile zasko-
czeni wnętrzami nowego kina, 
ale też repertuarem i  konku-
rencyjnymi cenami – mówi Ja-
nusz Wróbel, burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego.
Kino, które powstało przy 

Centrum Kultury i Sportu przy 
ulicy Chopina, otwarte będzie 
przez cały tydzień – z wyjątkiem 
poniedziałku. W pruszczańskiej 
sali kinowej będą mogły zasiąść 
92 osoby, co sprawiać będzie, że 
warunki oglądania filmów będą 
bardziej komfortowe i  intym-
niejsze. Być może w  budynku 
uruchomiona zostanie część ga-
stronomiczna, w  której nie ku-
pimy raczej popcornu, ale gdzie 
będzie można zjeść coś słodkiego 
przy ciepłej kawie lub herbacie. 
 – Nasze kino to nie tylko filmy. 
Niedzielne wieczory mamy za-
rezerwowane na inne wydarze-
nia kulturalne. Myślę, że ceny 
biletów są konkurencyjne, gdyż 
bilet ulgowy i grupowy kosztuje 
11, a normalny 15 złotych – in-
formuje Piotr Pułkowski, dyrek-
tor Centrum Kultury i  Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.

(GR)

REPERTUAR

26.09 godz. 19:30 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
27.09 godz. 16:30 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
27.09 godz. 19:00 
– Kamerdyner
28.09 godz. 13:00 – Mała stopa
28.09 godz. 15:00 – Mała stopa
28.09 godz. 17:00 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
28.09 godz. 19:30 
– Kamerdyner
29.09 godz. 10:00 – Krzysiu, 
gdzie jesteś?
29.09 godz. 12:00 – Mała stopa
29.09 godz. 14:00 – Mała stopa
29.09 godz. 16:30 – Dywizjon 
303. Historia prawdziwa
29.09 godz. 19:00 
– Kamerdyner
30.09 godz. 10:00 – Mała stopa
30.09 godz. 12:00 – Mała stopa
30.09 godz. 14:00 – Dywi-
zjon 303. Historia prawdziwa

PIERWSZY DZWONEK W KOWALACH

Samorządowa „spółka” dopięła swego
Zgodnie z zapowiedziami, nowy rok szkolny rozpoczął się w pierwszej metropolitalnej Szkole Podstawowej w Kowalach, 
gdzie od 3 września uczą się dzieci z trzech gmin: Kolbudy, Pruszcz Gdański i Gdańsk. Do pełni szczęścia brakuje 
jednak jeszcze wiele. Sala sportowa gotowa będzie dopiero na początku przyszłego roku.

Na otwarcie szkoły w  Kowa-
lach czekało wiele osób, ale 
najbardziej niecierpliwili się 
bez wątpienia najmłodsi, któ-
rzy dopiero rozpoczęli swoją 
szkolną przygodę.
– Bardzo fajnie, że będę uczyła 
się w  nowej szkole. Nie mogę 
już doczekać się pierwszych 
lekcji. Ale trochę szkoda wa-
kacji – mówi nam pierwszokla-
sistka Zosia.
Poza najważniejszymi gośćmi 
uroczystego otwarcia szkoły 
w  Kowalach – uczniami – nie 
brakowało wielu przedstawi-
cieli lokalnych samorządów 
czy też Kościoła. Marek Go-
liński, wicewójt gminy Kol-
budy, słusznie zauważył, że 
jest to pierwsza taka „spółka” 
w  kraju, która wybudowała 
szkołę (mowa o  Magdalenie 
Kołodziejczak – wójcie gmi-
ny Pruszcz Gdański, Leszku 
Grombali – wójcie gminy Kol-
budy i  Pawle Adamowiczu – 
prezydencie Gdańska).
– Niezwykle rzadko zdarza się, 
aby była taka dobra współpra-
ca między trzema samorząda-
mi. Myślę, że dla całego woje-
wództwa pomorskiego szkoła 
w Kowalach jest przysłowiową 
wisienką na torcie – mówił Le-
szek Grombala. – Szkoła jest 
jeszcze w budowie. Wybaczcie 
więc – rodzice i  uczniowie – 
jeśli zauważycie jakieś niedo-
ciągnięcia. Pamiętajmy, że to 
co piękne, rodzi się w  bólach, 

a  one jeszcze trochę potrwają. 
Zapewniam jednak, że nie-
bawem będzie to prawdziwa 
perła.
Wójt gminy Pruszcz Gdański 
podkreśliła, że głos dotyczący 
budowy szkoły w  tym rejonie 
słychać już było od dawna.
– Staramy się słuchać gło-
su mieszkańców, a  poza tym 
z  danych demograficznych 
wynikało jednoznacznie, że 
nowa szkoła jest potrzebna. 
My stworzyliśmy tylko mury, 
a  to uczniowie, nauczyciele 
i rodzice będą tworzyć tę szko-
łę. Poczujcie się w niej gospo-
darzami – dodała Magdalena 
Kołodziejczak.
Paweł Adamowicz także za-
znaczył, że szkoła to wspólno-
ta, którą tworzą dzieci, rodzi-
ca, nauczyciele i pracownicy.
– Zapraszam wszystkich do 
współpracy, abyście tworzy-
li atmosferę tej szkoły, która 
jest jeszcze niezapisaną kartą. 
Mam nadzieję, że zaangażuje-
cie się w życie tej podstawów-
ki. Potraktujcie szkołę w  Ko-
walach jako własną – apelował 
prezydent Adamowicz.
Podziękowano wielu osobom, 
ale nikt ani słowem nie wspo-
mniał o  Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska – zastępcze-
mu inwestorowi. Jak mówi 
nam chcący zachować anoni-
mowość rozmówca, DRMG 
podziękowania się nie należą.
– Ostatniego dnia sierpnia 

DRMG powinno przekazać 
gotowy obiekt. Tak się nie 
stało. Wiele osób przez cały 
weekend musiało pracować, 
żeby 3 września ruszyła szko-
ła. Na czas nie było chociażby 
złożonych mebli. Robili to lu-
dzie, którzy powinni siedzieć 
w domach ze swoimi rodzina-
mi. Szkoła powinna być goto-
wa miesiąc wcześniej. Nie była 
to wina wykonawcy, a DRMG 
– mówi nam rozmówca.
O  komentarz poprosiliśmy 
rzecznika DRMG Agnieszkę 
Zakrzacką.
– Szkoła w Kowalach to duży 

obiekt kubaturowy, dla któ-
rego harmonogram realiza-
cji, od momentu podpisania 
umowy, był bardzo napięty. 
Budowa szkoły rozpoczę-
ła się przed wprowadzeniem 

reformy oświaty. Ze względu 
na wymogi narzucone przez 
reformę, projekt szkoły musiał 
zostać dostosowywany do ko-
nieczności przyjęcia większej 
liczby uczniów niż pierwotnie 

zakładano. Zmiany na pro-
jekcie były na tyle istotne, że 
zaszła konieczność wykonania 
zamiennego projektu i  pozy-
skania zamiennego pozwole-
nia na budowę, co wpłynęło 
na tempo prowadzonych prac. 
Dodatkowo, z  uwagi na wa-
runki gruntowe, zakres bu-
dowy budynku hali sportowej 
został rozszerzony, co skut-
kuje przesunięciem terminu 
ukończenia. Budynek dydak-
tyczny szkoły w Kowalach zo-
stał przekazany 31 sierpnia, na 
początku września przekazano 
również kompleks boisk spor-
towych z placami zabaw – tłu-
maczy Agnieszka Zakrzacka.
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacji inwestycji, która kosz-
towała ok. 40 mln zł, podjęła 
się spółka Strabag. W  Kowa-
lach uczyć się ma docelowo 
850 uczniów. 

Krzysztof Lubański 

REKLAMA
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LESZEK GROMBALA ODCHODZI NA EMERYTURĘ, ALE KAPCI NIE WKŁADA

W gminie Kolbudy kończy się pewna era
Po 20 latach pracy Leszek Grombala żegna się ze stanowiskiem wójta gminy Kolbudy. Wybiera się na zasłużoną emeryturę, 
ale jak sam przyznaje, na odpoczynek nie ma szans.

– Pochodzi Pan z Gdańska, 
dzieciństwo spędził w Oli-
wie, ale dorosłe życie zwią-
zał z Kolbudami. Co Pana 
zauroczyło w tej gminie?
– Najpierw wymarzyłem sobie 
miejsce, w  którym chciałbym 
mieszkać. Marzenie to objęło 
tylko niewielki fragment gmi-
ny Kolbudy – wieś Otomin. 
Wtedy była to bardzo odbie-
gająca od innych w  rozwoju 
miejscowość – bez wodociągów 
oraz kanalizacji i  z  prądem, 
który pojawił się w  1956 roku 
i który nie osiągał wtedy warto-
ści 190 V. Była to zapomniana 
przez Boga wieś za lasem, ale 
za to bardzo piękna wieś z ba-
jecznym jeziorem opisywanym 
przez Güntera Grassa.
– A jak trafił Pan do kol-
budzkiego samorządu?
– Przez wiele lat w mojej miej-
scowości nic się nie działo. 
Kilku mieszkańców, bo tylu 
nas wtedy było, stwierdziło, że 
może byśmy spróbowali zna-
leźć się wśród władz gminy 
Kolbudy, a może wtedy jej wło-
darze spojrzeliby przychylniej-
szym okiem na nasz Otomin. 
Tak też się stało. Najpierw zo-
stałem radnym gminy Kolbudy, 
a po stosunkowo krótkim cza-
sie zastępcą wójta. Po kolejnych 
wyborach samorządowych zo-
stałem już wójtem i tak ciągną-
łem ten wózek aż przez 20 lat.
– Co powodowało, że Leszek 
Grombala ubiegał się o ko-
lejne reelekcje? Nie było 
zniechęcenia, momentów 
zwątpienia?
– Odpowiedź jest relatywnie 
prosta. Chwil zwątpienia nie 
było. Jeżeli człowiek planuje 
sobie różne rzeczy, to potem 
– wspólnie z  zespołem odpo-
wiednich osób – chce reali-
zować postawione sobie cele. 
Nikt nie zrealizował jeszcze 
swoich zamierzeń w przeciągu 
krótkiej, bo 4-letniej kadencji. 

Powody zawsze są dwa: brak 
pieniędzy i czasu.
– 20 lat temu wójt Gromba-
la za cel główny postawił 
sobie...
– Przejezdność gminnych dróg. 
Wtedy było to bardzo karko-
łomnym zadaniem. Dziś wy-
daje się opowieścią z  pograni-
cza fantastyki. Nasze drogi nie 
tylko zimą, ale i latem były nie-
przejezdne. Bez dobrego auta 
terenowego albo traktora prze-
jazd był niemal niemożliwy. 
Mieszkańcy nie wszystkich so-
łectw mieli też wodę w domu. 
Korzystano z pomp. Pamiętam, 
że w  Otominie były dwie, do 
których chodziło się po wodę. 
Nie zawsze była ona przezro-
czysta, ale była to woda, któ-
rą piliśmy. Budując wodocią-
gi, nie mogliśmy zapominać 
o  ochronie środowiska, dlate-
go staraliśmy się jednocześnie 
budować sieci kanalizacyjne. 
Każdy się dziwił, że babrze-
my się w  ziemi. Przecież ście-
ki zawsze trafiały do rowów, 
to po co kanalizacja. A  no po 
to, że gmina zaczęła się zalud-
niać. W ciągu ostatnich lat po-
dwoiliśmy liczbę mieszkańców 
i  jest nas już teraz ponad 20 
tysięcy, a  powierzchnia gminy 
się nie zwiększyła i w dalszym 
ciągu wynosi 81 kilometrów 
kwadratowych, z czego 42 pro-
cent naszego terenu stanowią 
lasy. Rzeczą logiczną wydaje się 
fakt, że ścieki nie mogły zna-
leźć się w rowach.
– Co jest dla Pan najwięk-
szym sukcesem pracy na 
stanowisku wójta gminy 
Kolbudy?
– Uważam, że naszym wspól-
nym sukcesem jest fakt, że 
gmina Kolbudy w sposób dyna-
miczny rozwija się, a pozyska-
ne pieniądze równomiernie in-
westujemy we wszystkie 15 so-
łectw. Mam nadzieję, że miesz-
kańcy to dostrzegają. Taką 

wisienką na torcie są budowy 
parków, placów zabaw czy ba-
senu, który jest koniecznością, 
a nie marzeniem. Jednak ciągle 
przed nami jeszcze długa dro-
ga i do wykonania wiele zadań. 
Cierpliwie czekamy chociaż-
by na rozpoczęcie przebudowy 
drogi wojewódzkiej, a w szcze-
gólności węzła w  Kowalach. 
Zadanie to oczywiście leży po 
stronie Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, ale mój następca po-
winien w  dyplomatyczny spo-
sób dążyć do tego, aby ta inwe-
stycja drogowa została zreali-
zowana jak najszybciej.
– A co uznaje Pan za  
porażkę?
– Na pewno to, że musimy 
jeździć przez nierozbudowany 
węzeł w Kowalach.
- Nie wspomniał Pan ani sło-
wem o największej inwesty-
cji zrealizowanej w okresie, 
kiedy był pan Wójtem, czyli 
o budowie Szkoły Podstawo-
wej w Kowalach.
 – Rzeczywiście, a to dlatego, że 
z jednej strony uznaję tę inwe-
stycję za swój sukces, a  z dru-
giej za porażkę. Sukcesem jest 
to, że placówka ta w końcu po-
wstała. Porażką jest natomiast 
to, że stało się to tak późno. 
Przypomnę bowiem, że budo-
wę szkoły w Kowalach obiecy-
wałem już podczas wyborów 
w  2006 roku. W  tym miejscu 
muszę głośno zaprotestować 
przeciwko kłamstwom rozgła-
szanym przez obecnych rad-
nych z  Kowal, zgodnie z  któ-
rymi pomysłodawcą tej szkoły 
był radny Andrzej Chruścicki, 
a historia tej inwestycji zaczęła 
się w 2011 roku. Tak to już bo-
wiem jest, że w cieple sukcesu, 
jakim niewątpliwie jest wybu-
dowanie tej szkoły, ogrzać chce 
się wielu. A prawda jest taka, że 
nikt z  radnych z  Kowal przez 
ostatnie lata ani razu nie pod-
niósł ręki w  sprawie budżetu 

czy WPF, gdzie znajdowały się 
miliony na budowę tej szkoły. 
Gdyby nie to, być może szkołę 
w Kowalach udałoby się wybu-
dować nawet szybciej. Szczy-
tem bezczelności jest więc dla 
mnie to, że dzisiaj osoby te 
przypisują sobie jakiekolwiek 
zasługi przy powstaniu tej 
szkoły. Mam jednak nadzieję, 
że prawda o „pracy” dotychcza-
sowych radnych z  Kowal do-
trze do mieszkańców i ci w od-
powiedni sposób podziękują im 
przy wyborczych urnach.
 – Mocno powiedziane.

 – Bo w  inny sposób w  tym 
przypadku mówić nie można. 
Jak bowiem inaczej niż skan-
dalem określić zachowanie 
radnego z  Kowal, Grzegorza 
Stankiewicza, który podczas 
czterech lat wziął udział w kil-
ku posiedzeniach Rady Gminy, 
notorycznie nie brał udziału 
w  pracach komisji, a  jedno-
cześnie przez ten czas pobrał 
kilkadziesiąt tysięcy diety? Jak 
inaczej można nazwać fakt, że 
działania te były aprobowa-
ne przez pozostałych radnych 
z  Kowal, którzy nie podjęli 
żadnych kroków zmierzających 
do zdyscyplinowania swojego 
klubowego kolegi? Zastana-
wiam się, jak takie osoby mają 
czelność patrzeć w oczy wybor-
com! Mam duże doświadczenie 
w pracy w samorządzie. Jednak 
z  takimi zachowaniami spoty-
kam się po raz pierwszy. I mam 
nadzieję ostatni. 
– Wspomniał Pan o swoim 
następcy. Bagaż doświad-
czenia ma Pan niebagatelny, 
więc może udzieli Pan dobrej 
rady nowemu wójtowi.
– Nie śmiem nowemu wój-
towi czegokolwiek narzucać. 
Głośno mówię, że moim fa-
worytem jest Robert Aszyk, 
ale każdy kandydat powinien 
charakteryzować się doświad-
czeniem, dużą dozą wyobraźni, 

ale i  spokojem zewnętrznym 
i wewnętrznym oraz wyobraź-
nią na miarę otaczających nas 
realiów. Mój następca mógłby 
starać się o  przywrócenie linii 
kolejowej na trasie Kolbudy 
– Wrzeszcz, a  być może rów-
nież zabiegać o  to, by projek-
towana linia tramwajowa na 
Kowale została przedłużona za 
obwodnicę. Myślę, że inwesty-
cję można zrealizować, ale jak 
zawsze są na to potrzebny czas 
i pieniądze.
– A czym zajmie się Leszek 
Grombala na emeryturze?
– Przynajmniej przez dwa ty-
godnie będę odpoczywał. Naj-
bardziej cieszy się żona. Już mi 
zagroziła na wypadek kolejne-
go startu w  wyborach na wój-
ta. Tego typu gróźb nie mogę 
lekceważyć. Na pewno nie będę 
siedział w domu, ponieważ nie 
nadaje się do tego. Mam kilka 
ciekawych propozycji zawodo-
wych i  sądzę że z  którejś sko-
rzystam. Na pewno nie będzie 
to praca, która będzie mnie tak 
absorbowała jak bycie wójtem 
tak fantastycznej gminy Kol-
budy, gdzie człowiek ciągle jest 
zajęty. Pracę dla niej będę za-
wsze miło wspominał.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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SKRÓT MIĘDZY SZADÓŁKAMI A KOWALAMI

Ulica Magnacka już otwarta
Zakończyła się jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych w gminie Kolbudy. Od początku września 
kierowcy mogą już przejechać wybudowaną właśnie ulicą Magnacką, która jest alternatywnym dojazdem do Gdańska 
w razie zakorkowanego węzła w Kowalach.

Marek Goliński, wicewójt gminy 
Kolbudy, słusznie zauważył, że 
budowa ulicy Magnackiej była 
strategiczną inwestycją nie tylko 
dla mieszkańców naszej gminy.
– Z takiej drogowej alternatywy 
ucieszy się zapewne spora grupa 
kierowców, którzy zamiast stać 
w korku w Kowalach, pojadą uli-
cą Magnacką w kierunku Gdań-
ska, Sopotu czy Gdyni – mówi 
Marek Goliński.
Urząd Gminy Kolbudy czy-
nił starania o  dofinansowanie 
realizacji inwestycji środkami 

z rządowego Programu Rozwoju 
Dróg Gminnych i Powiatowych. 
Niestety wniosek nie uzyskał 
wystarczającej liczby punktów, 
aby droga mogła zostać wybudo-
wana z  finansowym wsparciem 
z budżetu państwa.
– Jest to też droga, która łączy 
dwa bardzo prężnie rozwijające 
się sołectwa – Otomin i  Bąko-
wo. Wiele osób liczy, że dzięki 
tej drodze zmniejszy się korek 
na węźle w  Kowalach. Pewnie 
mają dużo racji, ale dopiero życie 
nam pokaże, czy tak faktycznie 

będzie – dodaje Leszek Grom-
bala, wójt gminy Kolbudy.
Wybudowany odcinek drogi li-
czy 1,3 kilometra.
– Po jednej stronie drogi 

wykonano bitumiczną ścież-
kę rowerową. Z  drugiej na-
tomiast wybudowany został 
chodnik z kostki brukowej, któ-
ry jest oczywiście oświetlony. 

Przypomnę jeszcze tylko, że 
inwestycję zrealizowała fir-
ma B&W  U.O. B. Dzidkow-
ska z  Pruszcza Gdańskiego. 
Koszt realizacji przedsięwzięcia 

oszacowano na 4 930 218 zło-
tych – informuje nas Adam 
Babkiewicz, kierownik Referatu 
Inwestycji i  Remontów Urzędu 
Gminy Kolbudy.

(KL)

  Ulicą Magnacką można już skrócić sobie drogę między 
Bąkowem a Otominem

㌀　⸀　㤀⸀㈀　㠀
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NA STAROGARDZKIEJ BEZ KORKÓW?

Na most jeszcze poczekamy
Przedłuża się niestety budo-
wa mostu łączącego ul. Staro-
gardzką z Traktem Św. Wojcie-
cha. Most, który funkcjonował 
wcześniej w  tym miejscu, był 
zbyt wąski, by jednocześnie mo-
gły nim przejechać samochody 
z przeciwnych kierunków.
– Obowiązywał tu ruch waha-
dłowy, który powodował korki. 
Nowy obiekt natomiast, umoż-
liwi ruch kołowy w obu kierun-
kach. Oprócz nowego mostu 
przebudowany zostanie również 
istniejący układ drogowy oraz 
dojazdy. W  ramach zadania 
rozebrano istniejące mury opo-
rowe i zbudowano nowe na do-
jeździe do mostu od strony ul. 
Trakt Św. Wojciecha. Ponadto 
zlikwidowano otwarte koryto 
Potoku Maćkowy i  przebudo-
wano istniejący przepust. Aktu-
alnie na terenie inwestycji wy-
konywany jest układ drogowy 
od strony Traktu Św. Wojciecha 
i ul. Starogardzkiej oraz montaż 
barier energochłonnych – infor-
muje Aneta Niezgoda z Zespo-
łu ds. Komunikacji Społecznej 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.

Most ma być gotowy dopiero na 
przełomie września i paździer-
nika. Z  wykonawcą zawarto 
aneks, zgodnie z którym termin 
realizacji zadania wydłuży się 
do 30 września. 
– Opóźnienie spowodowane 
jest m.in. komplikacjami zwią-
zanymi z  przyłączeniem sieci 
energetycznej oraz gwałtow-
nymi opadami deszczu, które 
spowodowały podmycie terenu. 
Pomimo początkowych utrud-
nień związanych z  realizacją 
zadania, obecnie prace prowa-
dzone są bez przeszkód i  już 
wkrótce inwestycja uspraw-
ni komunikację oraz poprawi 
komfort podróżujących w  tej 
części miasta – wyjaśnia Aneta 
Niezgoda.
Wykonawcą prac jest sopoc-
ka spółka Most. Z  miejskiej 
kasy na realizację tego przed-
sięwzięcia wyłożono ok. 5,6 
mln zł. Natomiast Minister-
stwo Infrastruktury na budowę 
mostu przekazało nieco ponad  
3 mln zł. 

(GR)
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ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE

Do Kolbud, czyli na Kaszuby
Gmina Kolbudy jest bezsprzeczną i nieodłączną częścią Kaszub, nieprzerwanie od blisko 1500 lat, gdy tereny te po 
Germanach zajęły ludy słowiańskie.

Najstarszy dokument, w którym 
po raz pierwszy oficjalnie poja-
wia się nazwa określająca ple-
mię kaszubskie, to bulla papieża 
Grzegorza IX z 19 marca 1238 
roku, gdzie książę szczeciński 
Bogusław I z dynastii Gryfitów, 
władców Pomorza Zachodnie-
go, jest tytułowany „księciem 
Kaszubów”. Zawirowania poli-
tyczne, w szczególności w ostat-
nim stuleciu, spowodowały spore 
zamieszanie w utrzymaniu i roz-
woju tożsamości kaszubskiej na 
naszych terenach.
– Zamieszkiwanie na terenie 
gminy Kolbudy wielu osób spo-
za Kaszub nie może jednak nisz-
czyć historycznej, autentycznej 
tożsamości naszej gminy. Fakt 
osiedlania się u  nas nowych 
mieszkańców jest bardzo po-
zytywnie przez nas odbierany, 
jednak nie powinien negować 
wielowiekowego dziedzictwa 
kulturowego i  społecznego tych 
terenów – mówi Jerzy Kreft, pre-
zes kolbudzkiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego.
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Widząc wzrastającą tendencję 
do tworzenia z  gminy Kolbudy 
wyizolowanego obszaru bez hi-
storii i  tożsamości kaszubskiej, 
ale przede wszystkim chcąc temu 
zaradzić, grupa działaczy ka-
szubskich w 2004 roku powołała 
do życia kolbudzki klub zrzesze-
nia przy oddziale w Przywidzu. 
W roku 2005 klub przekształcił 
się w samodzielny oddział Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Kolbudach. Jego zarząd two-
rzyli: Marek Wałdoch – prezes, 
Marek Adamkowicz – wice-
prezes, Ewa Cała – sekretarz, 
Bogumiła Toporek – skarbnik 
oraz członkowie: Maria Słowik, 
Stanisław Filiński, Kazimierz 
Polejowski, Zbigniew Jurewicz, 
Marek Plichta.
– Działacze naszego oddziału 
wyszli z założenia, że narastają-
ce negatywne trendy powstawały 
nie tyle ze złej woli, co z braku 
wiedzy wynikającej być może 
ze zbyt małych możliwości spo-
tykania się i  wspólnego pozna-
wania historii, tradycji i kultury 

Kaszub. Dlatego jako główne 
swoje cele przyjęło rozbudzanie 
inicjatyw dla rozwoju kultu-
rowego Kaszub, kształtowanie 
demokratycznych stosunków 
w  życiu regionu, kultywowa-
nie i  rozwijanie specyfiki kul-
turowej Kaszub oraz szerzenie 
w  społeczeństwie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem młodzie-
ży, znajomości historii, tradycji 
oraz nauki języka kaszubskiego 
– przypomina Jerzy Kreft.
W  zaszczepianiu i  budzeniu 
świadomości związanej z  tożsa-
mością kaszubską wśród miej-
scowej ludności, przybliżaniu jej 
kultury i zwyczajów, ważną rolę 
odgrywają comiesięczne msze – 
koncelebrowane częściowo w ję-
zyku kaszubskim – odprawiane 
w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca o godz. 15.00 w Pręgowie. 
Bezpośrednio po mszy w  przy-
kościelnej tzw. „Naji chëczë” 
odbywają się otwarte spotkania 
integracyjne przy przysłowio-
wym „kuchu” i  kawie. W 2006 
roku z inicjatywy i przy wielkim 

zaangażowaniu Marka Wałdo-
cha został poświęcony sztandar 
oddziału w Kolbudach.
– Stał się on ważnym elemen-
tem w  budowaniu wspólnoty 
jak i ukazywaniu przynależności 
naszej gminy do Kaszub. Poczet 
sztandarowy uczestniczy rocznie 
w ok. 30 uroczystościach odby-
wających się na terenie woje-
wództwa pomorskiego i nie tyl-
ko. Reprezentujemy nasz oddział 
oraz gminę podczas uroczystości 
kaszubskich, patriotycznych, re-
ligijnych. Bardzo pozytywnie 
układają się nasze relacje ze szko-
łami w  gminie Kolbudy, dzięki 
czemu we wszystkich młodzież 
uczy się języka kaszubskiego. 
Należy tu przypomnieć fakt, że 
zgodnie z ustawą mowa kaszub-
ska uzyskała status prawny re-
gionalnego języka kaszubskiego. 
Ustawa ta gwarantuje tym sa-
mym osobom posługującym się 
językiem kaszubskim pełne pra-
wo do jego nauki oraz do ucze-
nia się w  tym języku w  szkole. 

Język kaszubski jest jak dotąd 
jedynym językiem regionalnym 
w Polsce – tłumaczy prezes kol-
budzkiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.
Członkowie organizacji co roku 
nie tylko uczestniczą, ale też i re-
alizują wiele inicjatyw edukacyj-
nych, kulturalnych („Kaszubskie 
Wieczory Filmowe przy muzyce 
i…”, „ Kaszubska Droga Krzy-
żowa” w  Pręgowie). Organizują 
konkursy  „Rodnô mòwa”, „Mę-
ster belnégò czetanié”, w  któ-
rych uczniowie z  naszej gminy 
osiągają bardzo dobre wyniki. 
Organizowany jest chociażby 
„Przegląd Kolęd Kaszubskich” 
poprzedzony przemarszem 
przez Kolbudy barwnego orsza-
ku „Trzech Króli”.
– Regularnie bierzemy udział 
w  „Powiatowym Stole Bożo-
narodzeniowym”, czy „Amber 
Fest”. Z  kolei w  partnerskim 
Uffenheim przygotowaliśmy 
stoisko, na którym prezentowa-
liśmy kulturę kaszubską – haft, 

ceramikę, szkło i  rogarstwo, ale 
też gminę Kolbudy podczas od-
bywających się w  Uffenheim 
„Targów Organizacji Pozarządo-
wych”. Był to dla nas duży wysi-
łek finansowy, ale nie wypadało 
odmawiać przyjaciołom. Nasza 
działalność nabrałaby rozmachu, 
gdybyśmy mieli wsparcie spon-
sorów, ale z tym w naszej gminie 
nie jest najlepiej. Mamy nadzie-
ję, że z czasem biznes też się do 
nas przekona i uzna, że warto nas 
wspierać. Cieszy nas za to fakt, 
że firmy oznaczają swoje wyroby 
kaszubskimi nazwami – przy-
znaje Jerzy Kreft.
Aktywna działalność Oddzia-
łu Kolbudzkiego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego jest 
dostrzegana nie tylko przez 
mieszkańców gminy, lecz także 
na całych Kaszubach. Za kon-
sekwentne krzewienie kaszub-
szczyzny na Gdańskich Wyży-
nach, już w 2006 roku redakcja 
„Pomeranii” uhonorowała za-
łożyciela i  pierwszego prezesa 
Marka Wałdocha prestiżową 
nagrodą „Skry Ormuzdowej”. 
Po 10 latach kolejny prezes kol-
budzkiego oddziału został także 
uhonorowany za propagowanie 
kultury kaszubskiej, „Skrą Or-
muzdową” przyznaną przez re-
dakcję „Pomeranii”.
Na przełomie września i  paź-
dziernika, odbędą się IV już: 
„Kaszubskie Wieczory Filmo-
we z Muzyką i…”. a w tym roku 
mając na względzie obchody 
100-lecia odzyskania niepodle-
głości Polski, prezentowane będą 
filmy związane z męczeństwem 
i walką Kaszubów o odzyskanie 
niepodległości Polski, a  także 
o  utrzymanie jedności Kaszub 
z Polską.

(GR)

REKLAMA 

 

   ZAPRASZAMY Na Film: 
    „Pamięć. Tajemnice     
     Lasów Piaśnickich”           

                          

 
W ramach: IV„Kaszubskich Wieczorów   
         Filmowych przy muzyce i …” 
 
        Sala Koncertowa UG Kolbudy.     
  Dn. 07-10-2018r. (niedz.) - Godz. 16.30 
               Goście wieczoru: 
        - Dr Dmitriy Panto (Kazachstan). 
                 - Dr Eugeniusz Pryczkowski 
                 - Zespół „Spiéwne kwiôtczi”. 
                  
  
 
 ZK-P o/Kolbudy zaprasza do spędzenia miłego wieczoru,   
                                   przy kawie, kuchu i…  

Wstęp wolny! Kawa i „kuch”–GRATIS! 
Projekt dofinansowany przez Powiat Gdański. 
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AKCJA WCIĄŻ TRWA

Otrzymali kolejne pamiątki 
– Muzeum Gdańska otrzyma-
ło 126 eksponatów związanych 
z przedwojennym i powojennym 
Gdańskiem oraz Gdynią. Dar-
czyńcą jest zmarła w  tym roku 
Elżbieta Laskowska z domu Ber-
man – informuje Andrzej Gier-
szewski, rzecznik prasowy gdań-
skiego muzeum.
Przy okazji przekazania pamią-
tek, warto powiedzieć kilka słów 
o darczyńcach.
– Latem 1945 roku Jerzy Berman 
przyjechał ze Starachowic do 
Gdańska i pracował jako inspek-
tor ds. mienia poniemieckiego. 
Zimą następnego roku dołączyły 
do niego żona Apolonia oraz cór-
ka Elżbieta. Rodzina zajmowała 
czteropokojowe mieszkanie we 
Wrzeszczu na ulicy Roosevelta 
112 w  dzielnicy poniemieckich 
bloków, budowanych w  czasie 
wojny dla robotników – relacjo-
nuje rzecznik.
W  tym roku Elżbieta Laskow-
ska zdecydowała się przekazać 
rodzinne pamiątki do Muzeum 
Gdańska. Jej ostatnią wolę spełnił 
mieszkający w USA syn Krzysz-
tof Laskowski. Dzięki temu do 
muzeum trafiło 126 eksponatów. 
– Są zdjęcia z lat 1936-1952, pu-
blikacje – w  tym niemieckoję-
zyczny przewodnik po Gdańsku, 
świadectwa, legitymacje, pamiąt-
ki z czasów szkolnych, korespon-
dencja prywatna, przedmioty 

osobiste z czasów szkolnych oraz 
wycinki z gazet. Część z przeka-
zanych darów zostanie wpisana 
na inwentarz, a część – głównie 
korespondencja i  wycinki z  ga-
zet – zostanie wykorzystana jako 
materiały pomocnicze. Wpisane 
na inwentarz przedmioty zosta-
ną zdigitalizowane i  trafią pod 
koniec tego roku na portal www.
dziedzictwo-gdansk.pl – wyja-
śnia Andrzej Gierszewski.
Przypomnijmy, że zbiórka pa-
miątek związanych z  Gdań-
skiem trwa do końca tego roku. 
Przekazać je może każdy z  in-
tencją podarowania przedmio-
tów do zbiorów Muzeum Gdań-
ska, bądź z  intencją wykonania 
ich kopii cyfrowych. Osoby za-
interesowane współpracą, mają 
do dyspozycji dwa numery kon-
taktowe (519 486 653, 512 418 
757) oraz e-mail: historia@mu-
zeumgdansk.pl.
24 października do Muzeum 
Gdańska trafią dary od zamiesz-
kałego w  Izraelu Ido Katza. 
Dziadek Ido Katza, Selig Katz, 
który był gdańskim tapicerem, 
mieszkał przy Podwalu Przed-
miejskim 34. W  1925 roku 
ożenił się z Erną z domu Frie-
deberg, również gdańszczanką. 
Obie rodziny były wyznania 
mojżeszowego. 

(GR)

NAGRODY DLA 21 UCZNIÓW

Stypendia wójta gminy przyznane 
Przez dziesięć najbliższych miesięcy 21 uczniów z naszej gminy otrzymywać 
będzie co miesiąc 200 złotych. To uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści, 
którzy uzyskali odpowiednią średnią ocen na świadectwie oraz odnosili sukcesy 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Specjalna komisja wyłoniła właśnie 
stypendystów wójta gminy Kolbudy.

W  wyznaczonym do 15 lip-
ca terminie do Urzędu Gminy 
Kolbudy wpłynęło łącznie 146 
wniosków. Ze względów formal-
nych odrzucono 2, które złożono 
po tym terminie. Komisja po do-
konaniu oceny formalnej i mery-
torycznej – w oparciu o kryteria 
ustalone w  regulaminie – przy-
znała 21 stypendiów. Najniższa 
liczba punktów uprawniająca do 
uzyskania stypendium wynosiła 
40, przy średniej 5,44. Komisja 
nie przyznała stypendium dla 
125 uczniów ze względu na nie-
wystarczającą liczbę punktów.
„Celem przyznawania stypen-
dium wójta gminy Kolbudy za 
wyniki w nauce jest promowanie 
uczniów wybitnie uzdolnionych 
poprzez wspieranie i prowadze-
nie działań na rzecz podnoszenia 
wyników w  nauce, osiąganych 
przez uczniów szkół podstawo-
wych i  gimnazjalnych. Stypen-
dium wypłacane w miesięcznych 

ratach nie tylko poprawi kon-
dycję finansową stypendysty, 
ale przede wszystkim będzie 
stanowić bardzo ważny czyn-
nik motywujący do dalszej pra-
cy ucznia” – czytamy w uchwale 
Rady Gminy Kolbudy, wprowa-
dzającej program stypendialny.
O stypendium ubiegać się mogą 

uczniowie zamieszkujący teren 
gminy Kolbudy, którzy ukoń-
czyli co najmniej czwartą klasę 
szkoły podstawowej i gimnazja-
liści. Wnioski składać mogą ro-
dzice, wychowawca lub dyrektor 
szkoły. Formalnej i merytorycz-
nej oceny wniosków dokonuje – 
powołana przez wójta – Komisja 

Stypendialna.
Informacja o przyznaniu ucznio-
wi stypendium przekazywana 
jest rodzicom oraz dyrektorowi 
szkoły. Pieniądze wypłacane są 
co miesiąc w okresie od września 
do czerwca.

(RoN)

 Rok temu stypendia wójta gminy Kolbudy wręczane były 11 listopada. 
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ANGIELSKI 50+ 

tel. 504 784 423   www.ang50plus.pl 

GDAŃSK   ZASPA  PRZYMORZE  ŻABIANKA  OLIWA    
MORENA  BRZEŹNO  NOWY PORT   
ŚRÓDMIEŚCIE  ORUNIA GÓRNA   

DOŁĄCZ DO NAS! 

REKLAMA

W JAWOROWIE POLAŁA SIĘ KREW

Przekazali sprzęt i mundury 
ukraińskim strażakom
Kolejny raz strażacy naszej gminy pokazali, że mają niezwykle wielkie serca. Pomagają w każdy możliwy sposób tym, 
którzy tego potrzebują, nie tylko w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Pod koniec sierpnia nasi strażacy odwiedzili 
swoich kolegów w ukraińskim Jaworowie, którym przekazali sprzęt i umundurowanie.

Do partnerskiego Jaworowa 
wybrała się blisko 40-osobowa 
grupa. Wyjazd został opłacony 
ze środków własnych strażaków 
oraz kolbudzkiego samorządu 
oraz dzięki wsparciu Browaru 
Amber i firmie Richter.
– Naszym ukraińskim kolegom 
zawieźliśmy specjalne mundury, 
hełmy, rękawice, specjalistyczne 

obuwie, agregat prądotwór-
czy oraz sprzęt hydrauliczny. 
Przekazany sprzęt nie może 
być użytkowany przez naszych 
strażaków w  Polsce ze względu 
na brak badań i  certyfikatów. 
Szkoda byłoby wyrzucać zdatny 
jeszcze do użytku sprzęt, skoro 
strażakom z  Jaworowa posłuży 
jeszcze długie lata – mówi nam 

Daniel Rabiega, komendant 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Kolbudy.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że nasi rycerze św. Floriana nie 
pierwszy raz wspomagają swoich 
ukraińskich kolegów. W  trak-
cie pobytu nasza reprezenta-
cja wzięła też udział w  turnieju 
piłkarskim na nowo otwartym 

obiekcie sportowym. Niestety 
rywale okazali się zbyt silni dla 
naszych strażaków, ale trzeba 
powiedzieć, że nasi rodacy nie 
odstawiali nogi i  walczyli za-
ciekle aż… polała się krew. To 
jednak nie wystarczyło, żeby 
zwycięsko zakończyć piłkarski 
turniej.
– Braliśmy również udział 

w uroczystościach święta Odzy-
skania Niepodległości Ukrainy, 
które odbywały się na jaworow-
skim rynku. Będąc na Ukrainie, 
nie sposób było ominąć Lwów, 
dlatego aż dwa dni poświęci-
liśmy na zwiedzanie tego mia-
sta. Odwiedziliśmy Uniwersytet 
Bezpieczeństwa i Sytuacji Nad-
zwyczajnych – szkołę pożarni-
czą, Browar Lwowski, Operę 

Lwowską, Pałac Potockich, ry-
nek, Fabrykę Czekolady oraz 
„Kopalnię Kawy”. Mieliśmy też 
okazję podziwiać uroki Lwowa, 
podróżując turystycznym pocią-
giem. Na koniec polska delegacja 
wzięła udział w mszy w Kościele 
Polskim w  Jaworowie – relacjo-
nuje Daniel Rabiega.

(GR)
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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>

>
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PAMIĘTAMY O NICH I MAMY ICH W NASZYCH SERCACH

Nauczyciele w „walce” o niepodległą Polskę 
W 1918 roku, w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości, kraj borykał się z wieloma problemami, jednym 
z nich był analfabetyzm. Około 30 – 40 proc. dorosłych Polaków nie potrafiło pisać i czytać. Lata zaniechań i zaniedbań 
zrobiły swoje. 

Duży nacisk położono na edu-
kację młodego pokolenia wol-
nych Polaków. Szkoła była 
nie tylko miejscem nauki, ale 
i  wychowania patriotyczne-
go. Roczniki uczniów z lat 20. 
i  30. wieku XX tworzyły po-
kolenie polskich Kolumbów. 
To oni tworzyli trzon polskiej 
konspiracji w  ramach Armii 
Krajowej i  Szarych Szere-
gów, to oni ginęli na baryka-
dach powstańczej Warszawy. 
Ci, którzy przeżyli gehennę 
II wojny światowej, odbu-
dowywali zrujnowany kraj. 
W  pierwszym szeregu byli 
także polscy nauczyciele, wy-
chowani w czasach II Rzeczy-
pospolitej. To oni zachowali 
wartości, takie jak patriotyzm, 
nauka i  praca na rzecz in-
nych. Wielu trafiło na Żuławy 
Gdańskie. 
W  1945 roku, wraz z  zakoń-
czeniem II wojny światowej 
i zmianą granic, rozpoczęła się 
wędrówka ludzi. Dotychcza-
sowi mieszkańcy Koźlin ucie-
kali na zachód, a na ich miej-
sce przybywali nowi z central-
nej Polski i  Kresów Wschod-
nich II RP. Polska szkoła 
w Koźlinach rozpoczęła dzia-
łalność 4 września 1945 roku. 
Naukę pobierało tu 36 dzieci, 
które uczyły dwie nauczyciel-
ki: Stanisława Kuńciów i Olga 
Chudzik. Na kartach szkolnej 
kroniki odnotowały:
„Pierwsze wrażenie było bar-
dzo niemiłe. Szkoła położona 
przy bocznej wiejskiej dro-
dze, tuż obok kościół, dookoła 
którego cmentarz niemiecki. 
Sam budynek szkolny niski, 
stary, szalowany deskami po-
malowanymi na kolor cegły, 
z zielonymi okiennicami, tako 
obcy dla oczu przyzwyczajo-
nych do białych ścian naszych 
szkół z  innych okolic Polski 
(…) Klasy dwie, długie, wą-
skie i  ciemne. W  każdej kla-
sie po trzy okna małe, bez ram 
i  szyb. Nie tak wyobrażałam 
sobie izby szkolne na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska! 
(…) W ogrodzie same chwasty 
po szyję, okopy żołnierskie. 
Piękne były tylko stare drzewa 
otaczające sąsiedzki kościół. 
(…) Ale jak rozpocząć na-
ukę w klasie bez okien i szyb? 
Brak ławek, których po Niem-
cach zostało 7 starych, uszko-
dzonych. Nie było też stołów 
i  krzeseł. Tablice były dwie, 
zniszczone”.
Pomimo braków i  trudno-
ści autorka tych słów, Stani-
sława Kuńciów, przepraco-
wała w  Szkole Podstawowej 
w  Koźlinach 16 lat. Podob-
nie jak inni nowo przybyli 
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osadnicy zadomowiła się w no-
wym miejscu. 
W  Kiezmarku, obok budynku 
szkolnego, stała stara pleba-
nia, w  której przetrzymywano 
jeńców niemieckich pracują-
cych przy naprawie wałów wi-
ślanych. W budynku szkolnym 
stacjonowali żołnierze radziec-
cy, a później był to posterunek 
Milicji Obywatelskiej. Pleba-
nia spłonęła jesienią 1945 roku. 
Budynek szkolny po opuszcze-
niu przez Milicję Obywatel-
ską, nadawał się do remontu, 
co też uczyniono. 
W  1945 roku została otwarta 
polska szkoła w  Kiezmarku, 
a dokonała tego Jawdziuk Ire-
na. W  pierwszym roku pracy 
szkoły uczęszczało do niej 23 
uczniów, których uczyła jedna 
nauczycielka.
W  roku szkolnym 1947/1948 
w szkole uczyło się 49 uczniów 
i  pracował jeden nauczyciel. 
Od 1 czerwca 1947 roku do 
30 września 1947 roku kie-
rownikiem szkoły był Henryk 
Potrzebiński. W  okresie od 
1 października 1947 roku do 
31 sierpnia 1949 roku funk-
cję kierownika szkoły w  Kie-
zmarku sprawował Marian 
Główczyński. Jego życiorys to 
przykład polskich losów wo-
jennych z czasów jego pokole-
nia. Urodzony 1 czerwca 1913 
roku. Jako żołnierz 49. Pułku 
Piechoty brał udział w kampa-
nii wrześniowej. Internowany 
w Rumunii, uciekł i przedostał 
się do Francji. W  stopniu ka-
prala w  Samodzielnej Bryga-
dzie Strzelców Podhalańskich 
walczył w Norwegii, a później 
we francuskim ruchu opo-
ru. W  1947 roku powraca do 
Polski, gdzie rozpoczyna pra-
cę jako nauczyciel i kierownik 
szkoły w Kiezmarku. Za swoje 
wojenne zasługi został odzna-
czony m.in. British War Me-
dal i Kroix du Kombattaut.
W  Leszkowach szkołę na 
terenie wsi uruchomiono 
w 1947 roku, a naukę podjęło 
11 uczniów. Pracę placówki 
oświatowej zorganizował Bru-
no Lange. Później kierownicz-
ką w  szkole była pani Brunn, 
która mieszkała w  budynku 
szkolnym na pierwszym pię-
trze do roku 1956.
Zofia Czerepak zamiesz-
kała na Żuławach Gdań-
skich w  1948 roku początko-
wo w  Trutnowach, a  później 
w  Leszkowach, w  poniemiec-
kim mieszkaniu. Pani Zofia 
wspomina w rozmowie z Mo-
niką Karnat o  czteroklasowej 
szkole w Leszkowach, w której 
po wojnie młoda nauczycielka 
Zofia Woźnica uczyła dzieci 

i  młodzież. Jej pasja i  zaan-
gażowanie, do dnia dzisiej-
szego wzbudzają szacunek 
i wdzięczność mieszkańców.
Podobnie było w  Steblewie. 
Szkoła to nie tylko budy-
nek, ale głównie ludzie, czy-
li uczniowie i  nauczyciele. 
Ważną postacią była Stefania 
Wierzchoń, która przepraco-
wała w  Szkole Podstawowej 
w Steblewie 43 lata. Praca od-
bywała się w trudnych warun-
kach lokalowych. Dlatego ko-
nicznością było wybudowanie 
nowego obiektu. Powstał on 
w 1968 roku w ramach projek-
tu „1000 szkół na 1000-lecie 
państwa polskiego”.
Z kolei w Suchym Dębie pol-
ska szkoła powstała w  roku 
1945 i  znajduje się w  dwóch 
budynkach. Jedna część dzieci 
uczyła się w kościelnej kaplicy, 
a druga w budynku, w którym 
przed wojną była szkoła. Wa-
runki lokalowe były bardzo 
trudne. Dzieci było 113, izb 
lekcyjnych 4, zaś oddziałów 
klasowych 7. W  roku szkol-
nym 1945/1946 kierownikiem 

szkoły był Józef Kulasiak, który 
pracował wraz z  żoną Stefania 
Kulasiak, Helena Markiewicz 
i  Barbarą Foryńską. Wiosną 
1946 roku Józef Kulasiak uległ 
śmiertelnemu wypadkowi.
Polscy nauczyciele również 

mieli wkład w odbudowę i za-
gospodarowanie polskich ziem 
po 1945 roku. Ich pomnik po-
wstał nie ze spiżu, tylko w ludz-
kich sercach uczniów i  ich ro-
dziców. Tworzenie polskich 
zrębów państwowości miało 

wiele barw i odcieni. Pamiętaj-
my i  my o  naszych nauczycie-
lach i ich pracy edukacyjnej.

Tomasz Jagielski

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

NIE MA ZŁOTEGO ŚRODKA

Pamiętaj o zaświadczeniu

Pierwszy dzień w przedszkolu!

Początek roku szkolnego to do-
skonały moment, aby przypo-
mnieć uczniom i  studentom jak 
wypłacana jest renta rodzinna 
i jakich formalności muszą dopeł-
nić. Bez tego mogą mieć problem 
z otrzymaniem świadczenia.
 – Renta rodzinna przysługuje 
uprawnionym członkom rodziny 
zmarłego emeryta, rencisty lub 
osoby, która spełniała warunki do 
uzyskania jednego z tych świad-
czeń. Za uprawnionych członków 
rodziny uznaje się dzieci, dzieci 
małżonka i dzieci przysposobio-
ne. Prawo do takiej renty mają 

Dla wielu rodziców oraz dzieci 
w tym roku szkolnym rozpoczy-
na się nowy etap edukacji. Jednym 
z  ważniejszych i  bez wątpienia 
najbardziej emocjonujących mo-
mentów jest pójście do przedszko-
la. Szczególnie rodzice dzieci trzy-
letnich muszą zmierzyć się z trud-
nymi emocjami, jakie towarzyszą 
im oraz ich dzieciom.
Jednak to od rodziców w  dużej 
mierze zależy, jak ich dzieci będą 
przeżywać tę zmianę, która je-
śli tylko zostanie odpowiednio 
ukierunkowana przez dorosłych, 
stanie się wielką przygodą, nauką 

także wnuki, rodzeństwo i  inne 
dzieci przyjęte na wychowanie 
i  utrzymanie przed osiągnięciem 
pełnoletności. Wyjątkiem są dzie-
ci przyjęte na wychowanie w  ra-
mach rodziny zastępczej lub ro-
dzinnego domu dziecka. Upraw-
nionym przysługuje jedna, łączna 
renta, która w  razie konieczności 
jest dzielona miedzy nich w rów-
nych częściach. Minimalna wy-
sokość renty rodzinnej od 1 mar-
ca 2018 roku to 1029,80 złotych 
– informuje Krzysztof Cieszyński, 
rzecznik prasowy Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych w Gdańsku.

i  przede wszystkim zabawą. Co 
robić, aby dziecko polubiło przed-
szkole? Jak najlepiej przygotować je 
do nowego etapu?
Większość dzieci ma kłopoty z za-
adaptowaniem się do nowych wa-
runków nawet przez kilka pierw-
szych tygodni. Odmienny rytm 
dnia, nowe otoczenie, zabawki, 
jedzenie oraz nowe osoby dooko-
ła. Dla większości przedszkolaków 
to też pierwszy kontakt z  innymi 
dziećmi. Aby ułatwić dziecku po-
znawanie tego nowego, a zarazem 
bardzo istotnego dla niego miejsca, 
warto wprowadzić przedszkolny 

Renta rodzinna przysługuje do 
ukończenia 16 lat, a w przypadku 
kontynuowania nauki do 25 roku 
życia. ZUS wypłaca rentę przez 
cały rok, łącznie z wakacjami.
 – Uczniom świadczenie wypłaca 
do końca sierpnia, a studentom do 
końca września. Jeżeli szkoła lub 
uczelnia w  pierwszym zaświad-
czeniu wskaże całkowity okres 
trwania nauki, ZUS będzie wy-
płacał świadczenie przez cały ten 
czas. Warto pamiętać, że w  tym 
czasie ZUS ma prawo do kontroli 
czy nauka jest faktycznie konty-
nuowana. Jeżeli nie został wska-
zany pełny okres nauki, to aby 
renta była wypłacana bez prze-
rwy, najpóźniej w  ciągu miesiąca 
od ostatniej wypłaty trzeba złożyć 

rytm dnia w  domu. Wówczas 
oszczędzimy dziecku stresu zwią-
zanego ze zmianą godzin posiłków 
czy snu. Wiadomo bowiem, że re-
gularność tych czynności pomoże 
dziecku szybciej się zaadaptować 
i pozytywnie wpłynie na jego na-
strój i zdrowie.
Warto za wszelką cenę zachować 
zimną krew i nie poddawać się pre-
sji. Jeśli chociaż raz zatrzymamy 
dziecko w domu lub odbierzemy je 
dużo wcześniej niż było to ustalone, 
dużo trudniej będzie nam przeko-
nać je do zostania w przedszkolu, 
a płacz nasili się, bo dziecko będzie 
przekonane, że w ten sposób unik-
nie stawienia czoła tej często nieła-
twej dla niego sytuacji.
W  pierwszym okresie chodzenia 

wniosek wraz z  zaświadcze-
niem o kontynuowaniu nauki. 
Uczniowie muszą to zrobić do 
końca września, natomiast stu-
denci do końca października – 
dodaje Krzysztof Cieszyński.
Uczeń, który dostał się na stu-
dia, żeby otrzymać rentę za 
wrzesień, musi dostarczyć za-
świadczenie z uczelni najpóź-
niej do końca września, a for-
malny dokument świadczący, 
że jest studentem na początku 
października. Warto o  tym 
pamiętać, gdyż niedopełnienie 
formalności może skutkować 
wstrzymaniem świadczenia.

(GR)

do przedszkola można zabierać 
dziecko po 5-6 godzinach po-
bytu w  placówce. Rodzice nie 
powinni się spóźniać po od-
biór dziecka, aby nie stresować 
pociechy. Okres adaptacyjny 
trwa zazwyczaj kilka tygodni. 
Tak jak każde dziecko jest inne, 
tak dla każdego dziecka proces 
adaptacji w  przedszkolu prze-
biega inaczej. Nie ma sztyw-
nych reguł ani złotego środka. 
Ważne, by wybrać sposoby jak 
najbardziej dostosowane do 
potrzeb naszego dziecka, by 
wspierać je i  cieszyć się razem 
z nim. Zawsze można też liczyć 
na pomoc i wsparcie ze strony 
nauczycieli.

(pau.)
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POSZUKIWANIE BOHATERÓW NIEPODLEGŁEJ 

Wkrótce poznamy 
zwycięzców konkursu
Dobiegają końca poszukiwania pomorskich bohaterów sprzed stulecia. W konkursie „Pomorskie drogi do Niepodległej” 
wystartowało ponad 300 uczniów z całego regionu. Przygotowali oni 112 prezentacji opisujących znane postacie 
historyczne, ale też osoby, które były zaangażowane w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a o których losach później zapomniano. Przed nami finały regionalne konkursu, a potem wielki finał i uroczysta gala 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Konkurs „Pomorskie drogi do 
Niepodległej” to jeden z  ele-
mentów programu obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski 
i Pomorza. Przez ostatnie mie-
siące uczniowie szkół średnich 
szukali w  swoim najbliższym 
otoczeniu bohaterów wydarzeń 
sprzed stulecia. Mogli przy 
tym wybierać – albo sięgając 
po nazwiska z  przygotowanej 
w  ramach konkursu listy, albo 
samodzielnie odnajdując posta-
cie działające w ich najbliższym 
otoczeniu – w rodzinie czy naj-
bliższym sąsiedztwie.

- W  maju, podczas inaugura-
cji konkursu, zaproszona przez 
nas młodzież miała okazję 
wysłuchać dwóch bardzo cie-
kawych opowieści. Naszym 

Flash

gościem była wówczas pani 
Grażyna Wandtke z  Kwidzy-
na. Opowiadała o  regionie 
kwidzyńskim i  swoim dziad-
ku, który z Kaszub przeprowa-
dził się do Kwidzyna. Pracował 
w redakcji polskiej prasy, za co 
spotykały go represje ze strony 
pruskiej. Historię o  innym lo-
kalnym bohaterze – Tadeuszu 
Tolliku ze wsi Janowo, zaanga-
żowanym w organizację i prze-
prowadzenie plebiscytu w 1920 
roku, który miał zadecydować 
o  powrocie gmin położonych 
po prawej stronie Wisły do 
Polski, opowiadał młodzieży 
Marcin Kurkus z  Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Kwidzy-
nie. Chodziło o  pokazanie 
uczniom, że ślady ważnych wy-
darzeń historycznych można 

znaleźć nie tylko w podręczni-
kach. Że są one wszędzie wo-
kół nas, czasem na wyciągnię-
cie ręki. Trzeba tylko uważnie 
obserwować i  słuchać – wspo-
mina Adam Krawiec, dyrektor 
Departamentu Edukacji Spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Zadanie konkursowe pole-
gało na przygotowaniu przez 
uczniów prezentacji multime-
dialnej opowiadającej o wybra-
nym bohaterze. Do konkursu 
zgłosiło się 336 młodych ludzi 
ze szkół średnich z całego wo-
jewództwa. W sumie przygoto-
wali oni 112 prezentacji.
- Muszę przyznać, że ucznio-
wie podeszli do zadania 
z  dużym zaangażowaniem. 

Powstały świetne materiały, 
a  ich twórcy wykazali się nie-
zwykłą kreatywnością. Warto 
też dodać, że młodym ludziom 
udało się rzeczywiście odnaleźć 
kilku zapomnianych, a  war-
tych przypomnienia bohate-
rów – mówi Kamil Bemowski, 
z  Pomorskiej Akademii Dzia-
łania, która jest koordynatorem 
konkursu.

Konkurs „Pomorskie drogi 
do Niepodległej” odbywa się 
w  dwóch etapach. Pierwszy 
etap to poziom powiatowy, 
a  jego finałem będą uroczyste 
gale w  pięciu regionach wo-
jewództwa, połączone z  pre-
zentacją filmu „Kamerdyner”. 
Obecnie wszystkie zgłoszo-
ne w  konkursie prezentacje 

zostały już wstępnie ocenione 
przez komisję konkursową. Do 
zaprezentowania podczas pię-
ciu finałów regionalnych wy-
brano 29 najlepszych. 

FINAŁY REGIONALNE ODBY-
WAĆ SIĘ BĘDĄ W NASTĘPU-
JĄCYCH TERMINACH:

19.09 – Kino Helios w   Fo-
rum Gdańsk ( Miasto Gdańsk, 
Miasto Sopot, powiat gdański) 

21.09 – Kino Powiśle Sztum 
(powiat tczewski, nowodwor-
ski, sztumski, kwidzyński)

24.09 – Centrum Kultu-
ry w  Wejherowie ( Mia-
sto Gdynia, powiat lęborski,  
wejherowski, pucki)

26.09 – Cinema City w  Sta-
rogardzie Gdańskim (powiat 
kartuski, kościerski, chojnic-
ki, starogardzki)

27.09 – Kino Albatros w By-
towie (Miasto Słupsk, powiat 
bytowski, człuchowski)

Podczas każdego z  pięciu fi-
nałów regionalnych ucznio-
wie będą mogli wygrać od 150 
do 400 zł oraz zaproszenie do 
kolejnego regionalnego etapu 
konkursu. Najlepsi spotkają 
się 19 października na uro-
czystej gali w  Teatrze Mu-
zycznym w  Gdyni, gdzie ich 
prezentacje powalczą o  na-
grodę główną.

 Konkurs „Pomorskie Drogi do Niepodległej” zaktywizował młodzież w całym województwie
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PRESTIŻOWA IMPREZA ZAWITAŁA DO NAS

Kolbudy gospodarzem 
Dyktanda Kaszubskiego
Mistrzowie kaszubskiej ortografii spotkają się 13 października w Zespole 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Chętni, którzy chcą 
wziąć udział w dyktandzie, zgłaszać się mogą jeszcze w dniu imprezy.

Gmina Kolbudy już 4 lata 
temu starała się o organizację 
Dyktanda Kaszubskiego. Ma-
rzenia ziściły się. W  listopa-
dzie ubiegłego roku wójt gmi-
ny Szemud przekazał symbol 
dyktanda – kałamarz – Łuka-
szowi Kobusowi, sekretarzo-
wi Urzędu Gminy Kolbudy. 
Teraz stoi on w gabinecie dy-
rektora szkoły w Kolbudach. 
– Jest to bardzo ważna i pre-
stiżowa impreza. Spodzie-
wamy się, że w  tegorocznym 
dyktandzie weźmie udział 
około 400 osób z  całego Po-
morza. Będzie to również 
dla nas okazja do pochwale-
nia się szkołą, ale i  ciekawy-
mi miejscami, które są wizy-
tówką naszej gminy – mówi 
nam Robert Aszyk, dyrektor 
Zespołu Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach. 

Uczestnicy dyktanda podzie-
leni zostaną na osiem katego-
rii wiekowych. Może w  nim 
uczestniczyć każdy chętny. 
W  konkursie startować będą 
uczniowie, ale również osoby 
dorosłe.
– Impreza trwać będzie cały 
dzień. Rejestracja zawodni-
ków rozpocznie się o  godzi-
nie 9.00. Najpierw przepro-
wadzone zostaną eliminacje. 
Po nich zaplanowana została 
przerwa obiadowa i  czas na 
zwiedzanie. Po południu od-
będą się natomiast finały we 
wszystkich kategoriach – in-
formuje Robert Aszyk, któ-
ry nie ukrywa, że uczniowie 
z  gminy Kolbudy mają szan-
sę na osiągnięcie sukcesu. 
– Języka kaszubskiego moż-
na uczyć się we wszystkich 
szkołach na terenie naszej 
gminy. Zainteresowanie tym 

na mojej ulicy nie 
było latarni
ciemność nikogo nie 
straszyła
dzieciństwo było 
szczęśliwe
wieczór przeważnie 
do rana
kilku moich 
przyjaciół
takich od pajdy 
chleba
może od Tolka 
Banana
łaziło tam 
i z powrotem 
dzieląc się często 
jabłkami
a nawet inną 
radością
dziś nie ma mojej 
ulicy
spotyka mnie jeden 
staruszek
mój arcymistrz 
wzruszeń

Piotr  
Szczepański

przedmiotem jest duże. My-
ślę, że bierze się to z tego, że 
zajęcia prowadzone są w  cie-
kawy sposób, ale też urozma-
icone są wycieczkami w  in-
teresujące miejsca związane 
oczywiście z Kaszubami. 
Zgłoszenia można dokonać 
również internetowo. Regu-
lamin dyktanda i  formularz 
zgłoszeniowy znaleźć można 
na stronach internetowych: 
zarządu zrzeszenia www.ka-
szubi.pl, szkoły – www.zkpig-
kolbudy.edu.pl oraz urzędu 
gminy – www.kolbudy.pl.
Organizatorami dyktanda 
są: Zespół Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 
w  Kolbudach, Urząd Gminy 
Kolbudy oraz Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie oddział 
w Kolbudach.

(lubek)

  Do czasu dyktanda symbol-
iczny kałamarz znajduje się 

w gabinecie dyrektora 
Roberta Aszyka

UWAGA

E-oszuści 
Uwaga na e-maile z infor-
macją o konieczności opła-
cenia faktury wystawio-
nej jakoby przez Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Pod żadnym pozorem nie 
należy otwierać załączni-
ka. Plik ten zawiera zawi-
rusowane oprogramowa-
nie, które natychmiast in-
staluje się na komputerze.
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych nigdy nie wysta-
wia i  nie wysyła faktur, 
tak jak nie wystawia i  nie 
wysyła innej dokumentacji 
drogą mailową. Wszelkie 
dokumenty i  formularze 
ZUS można pobrać samo-
dzielnie ze strony inter-
netowej Zakładu. Ewen-
tualne informacje drogą 
elektroniczną ZUS prze-
syła tylko tym klientom, 
którzy posiadają konto na 
Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS i robi to 
właśnie za pośrednictwem 
profilu na PUE ZUS.
W  razie jakichkolwiek 
wątpliwości co do otrzy-
manej korespondencji pro-
simy klientów o  kontakt 
z  Centrum Obsługi Tele-
fonicznej ZUS – pod nu-
mer 22 560 16 00.

(KC)
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DUATHOLN

Miejsc coraz 
mniej
Jeszcze tylko do 24 września 
prowadzone będą zapisy do 
drugiej edycji Cross Duathlon 
Gdańsk, który tym razem od-
będzie się 6 października.
Zawody są propozycją dla 
wszystkich, którzy lubią wy-
zwania wymagające większe-
go wysiłku. Niełatwa, ale nie-
zwykle ciekawa trasa biegowa 
oraz rowerowa przygotowana 
została w  oliwskich lasach 
Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego. Aby wziąć udział 
zawodach, trzeba się zareje-
strować i to szybko, ponieważ 
decyduje kolejność zgłoszeń, 
a w imprezie może wystarto-
wać tylko 200 zawodników. 
Wpisowe wynosi 59 zł.
Jak informuje Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
(organizator imprezy), zawo-
dy zostaną rozegrane na dy-
stansach: bieg na 5 km (jedna 
pętla), trasa rowerowa o dłu-
gości 15 km, składająca się 
z dwóch pętli oraz ponownie 
bieg na 5 km. 
Wszelkie niezbędne informa-
cje dotyczące październiko-
wej imprezy znajdują się na 
stronie sportgdansk.pl.

(GR)

KAJAKIEM PO RADUNI

Powstają dwie przystanie
Nie od dziś wiadomo, że 
samorządowcy z  Pruszcza 
Gdańskiego stawiają na roz-
wój turystyki rowerowej. 
W  ostatnim czasie postano-
wiono zrobić kolejny krok 
i  zainwestowano w  turystykę 
kajakową. 
 – Przy unijnym dofinansowa-
niu zainwestowaliśmy w dwie 
przystanie kajakowe. Pierw-
sza zlokalizowana jest przy 
Centrum Kultury i  Sportu, 
a  druga tuż przy faktorii – 
mówi Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego. 
Budowa przystani kajakowej 
jest kolejnym dowodem na 
to, że pruszczański samorząd 
myśli również o osobach, któ-
re w  aktywny sposób zamie-
rzają spędzać wolny czas. 
 – Radunia to jedna z  bar-
dziej urokliwych pomorskich 
rzek, która moim zdaniem nie 
jest do końca wykorzystana 

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW

Wraca nordic walking
W tym roku mieszkańcy na-
szej gminy mogą uczestniczyć 
w  zajęciach nordic walking. 
Z oferty korzysta bardzo wie-
lu miłośników aktywnego 
spędzania wolnego czasu.
– Na tę wiadomość z niecier-
pliwością oczekiwała spora 
grupa aktywnych seniorów 
z naszej gminy. Od września 
wracają, cieszące się dużym 
zainteresowaniem naszych 
mieszkańców, zajęcia nordic 
walking. Pod okiem profe-
sjonalnych instruktorów po-
nownie wyruszamy w  teren 
po sporą dawkę zdrowia, re-
laksu i dobrego towarzystwa – 
mówi Roman Nowak z Urzę-
du Gminy Kolbudy.
Grupa „Kolbudy” prowadzona 

przez Michała Kubiaka bę-
dzie miała treningi w  każdy 
poniedziałek września od go-
dziny 9.00. Miejscem spotka-
nia (przed wyjściem w teren) 
będzie plac przed Urzędem 
Gminy Kolbudy, ul. Sta-
romłyńska 1. Pierwsze zajęcia 
już za nami.
– Z kolei grupa „Kowale” pro-
wadzona przez Renatę Ra-
koczy będzie miała treningi 
w każdą środę września i paź-
dziernika od godziny 10.00. 
Miejscem spotkania będzie 
wejście do budynku Sportu 
i Rekreacji w Kowalach przy 
ulicy Glazurowej 1 – dodaje 
Roman Nowak.

(GR)
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 Wiele osób chce brać udział w zajęciach nordic walking

IV LIGA

Pierwsze derby dla GKS Kowale
Drużyny IV ligi mają już za sobą 9 kolejek rundy jesiennej. Z dwóch naszych 
przedstawicieli lepiej spisuje się zespół z Kowal, który w ostatniej kolejce 5:0 
rozgromił rezerwy Bytovii. Podopieczni Roberta Kugla komplet punktów zdobyli 
także w pierwszych IV-ligowych derbach gminy Kolbudy.

Ten sezon jest historyczny 
dla fanów futbolu w  gminie 
Kolbudy. Pierwszy raz w  IV 
lidze mamy dwóch swoich 
przedstawicieli, a  tym sa-
mym pierwsze derby. Gospo-
darzem spotkania była ekipa 
z  Kowal i  to miejscowi wy-
grali 2:0, zapewniając sobie 
zwycięstwo już w  pierwszej 
połowie meczu. Bramki dla 
miejscowych zdobyli Krzysz-
tof Kwasny oraz Maciej Cie-
ślikowski. Poza zwycięstwem 
nad sąsiadem zza między eki-
pa z  Kowal 2:1 pokonała na 
wyjeździe GKS Przodkowo 
i  w  ostatniej kolejce 5:0 roz-
gromiła Bytovię II.
Znacznie słabiej prezentuje 
się drugi z naszych przedsta-
wicieli. Ekipa z Kolbud na in-
augurację 3:1 wygrała z Pogo-
nią Lębork, a tydzień temu 4:0 
ograła Kaszubię Kościerzynę.
W  najbliższą sobotę (22 
września) GKS Kolbudy od 
godz. 13.00 podejmować bę-
dzie zespół z  Garczegorza, 

– przynajmniej w  naszym re-
gionie. Mam nadzieję, że nie-
bawem kajaki na pruszczań-
skim odcinku Raduni nie będą 
wzbudzać zaskoczenia – dodaje 
Piotr Kaliński, przewodniczy 

Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miasta Pruszcz 
Gdański.

(KL)

natomiast 23 września GKS 
Kowale wybierze się  po kolej-
ny komplet punktów do Lipu-
sza. W kolejce 11. zawodnicy 
z  Kowal zagrają 29 września 
o  godz. 14.00 ze Stolemem 
Gniewino, zaś GKS Kolbu-
dy 30 września (godz. 11.00) 
zagra z  rezerwami gdyńskiej 
Arki.
Do ligowych zmagań naszych 
zespołów będziemy oczywi-
ście na bieżąco wracać na ła-
mach „Panoramy Pomorza”.

(GR)

1. Gryf Słupsk   9 24 24:9
2. Grom Nowy Staw  8 19 25:11
3. Powiśle Dzierzgoń  8 17 17:7
4. Wda Lipusz  9 17 22:18
5. GKS Przodkowo  9 16 18:11
6. Lechia II Gdańsk  9 16 21:12
7. Arka II Gdynia  8 14 21:12
8. Wikęd Luzino  8 14 13:8
9. Stolem Gniewino  9 14 19:15
10.  GKS Kowale  8 11 12:8
11.  Bytovia II Bytów  9 10 10:18
12.  Jaguar Gdańsk  9 9 7:13
13.  Jantar Ustka  8 9 15:27
14.  Gedania Gdańsk  9 8 14:19
15.  GKS Kolbudy  9 7 15:25
16.  Pogoń Lębork  9 7 9:18
17.  Orkan Rumia MKS 8 6 8:16
18.  Anioły Garczegorze 8 4 5:16
19.  Kaszubia Kościerzyna 8 3 10:22

IV LIGA
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OGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM „Przymorze’’ 

informuje, iż posiada lokale do wynajęcia

1. Lokal usytuowany na XI p. w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 6A o pow.

7,95 m2 , instalacja elektryczna i c.o. .

2. Lokal usytuowany na I p. w Pawilonie Hand-
lowo-Usługowym przy ul. Obrońców

Wybrzeża 12, o pow.14,00 m2, instalacja elektryczna 
i c.o., wspólne w.c. .

3. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża AA o pow.

15,00 m2 , instalacja elektryczna i c.o. w.c. .
 

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 
przy ul. Kołobrzeskiej 59,

pok. nr 3 w godz. 7 - 15  
lub telefonicznie 58 553-04-13 wew. 41, 667-629-555.
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 ZAPRASZAMY Na Filmy: 
     „Pan Werner” i         
 ”Nieustraszeni Żołnierze     
        z Kaszub”           

                          

 
W ramach: IV„Kaszubskich Wieczorów   
         Filmowych przy muzyce i …” 
 
    Sala OSP - Kolbudy. (ul. Przemysłowa)     
  Dn. 29-09-2018r. (sob.)  -  Godz. 18.00 
               Goście wieczoru:  
          - Zespół „TVO-band”. 
                 - Dr Eugeniusz Pryczkowski 
                  
  
ZK-P o/Kolbudy zaprasza do spędzenia miłego wieczoru, 
przy kawie, kuchu i…  

Wstęp wolny! Kawa i „kuch”–GRATIS! 
Projekt dofinansowany przez Powiat Gdański.      

 

KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MIESZKANIOWYCH

Pracowali nad standardami wyceny 
nieruchomości
Corocznie w innej części kraju i w innym mieście odbywają się krajowe konferencje Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych. W tym roku organizatorem XXVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Mieszkaniowych 
jest Pomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, a zorganizowano ją w Sopocie.

Jak mówi nam Halina Jaskul-
ska, prezes Pomorskiego Sto-
warzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych w Gdańsku, te-
matem spotkania była repry-
watyzacja, która jest obszarem 
zainteresowania wielu pod-
miotów i  tematem budzącym 
wiele emocji.
– Tematyka ta leży także w ob-
szarze zainteresowania rze-
czoznawców majątkowych, 
którzy wyceniają nieruchomo-
ści dla potrzeb reprywatyzacji. 
Mam nadzieję, że z  konferen-
cji wyniesiemy wartości, które 
będą towarzyszyć każdemu rze-
czoznawcy majątkowemu przez 
cały czas jego aktywnej pracy 
m.in. przy wycenie nierucho-
mości dla potrzeb reprywaty-
zacji oraz stale i systematycznie 
rozwijającego się rynku nieru-
chomości komercyjnych – mówi 
nam Halina Jaskulska.
Uczestnicy konferencji zaj-
mowali się wypracowaniem 

całokształtu zasad i  procedur 
funkcjonowania rzeczoznaw-
stwa majątkowego. 
– Chodzi przede wszystkim 
o to, abyśmy dokładnie wiedzie-
li, w jaki sposób mamy podejść 

do wycen nieruchomości. Dla 
przykładu, rzeczoznawcy zaj-
mujący się wyceną reprywaty-
zacji wyceniając nieruchomości    
według swojej najlepszej wiedzy 
i  doświadczeniu mogą, mimo 

wszystko, przyjąć  w ułamkowej 
części nietrafne założenia do 
wyceny, które znacząco zmienią 
wartość nieruchomości. Chce-
my zatem opracować standardy 
zawodowe, standardy wyceny, 
które będą zawierać treści doty-
czące podejścia, metody i  tech-
niki wyceny, stanu nieruchomo-
ści, cen, sposobu dochodzenia 
do wartości nieruchomości dla 
potrzeb reprywatyzacji. 
Wcześniej – od stycznia 1998r 
standardy zawodowe były 
opracowywane i  wprowadzane 
w  życie przez Polską Federację 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych w Warszawie. Od 
września 2004 roku do sierpnia 
2017 roku (po zmianie zapisów 
w  ustawie o  gospodarce nieru-
chomościami) standardy zawo-
dowe były opracowywane przez 
PFSRM, wymagały jednak 
uzgodnienia z  właściwym mi-
nistrem do spraw budownictwa, 
planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa. Nigdy jednak przedło-
żone przez federację projekty 
standardów nie zostały uzgod-
nione, za wyjątkiem standardu 
dla potrzeb zabezpieczenia wie-
rzytelności kredytodawcy. Jed-
nym słowem , nie weszły w życie.
Od września 2017 roku standar-
dy zawodowe dla rzeczoznaw-
ców majątkowych ustala oraz 
ogłasza Minister Inwestycji 
i Rozwoju – w drodze obwiesz-
czenia. Ministerstwo przejmu-
jąc całą kontrolę nad naszym 
zawodem powołało Radę Nie-
ruchomości, której skład w cią-
gu niecałego roku zmieniono 
dwa razy. Rada Nieruchomo-
ści zmieniła też swoją nazwę 
na Radę Standardów Zawo-
dowych. Zadaniem Rady jest 
opracowywanie  zasad wyceny 

w  formie standardów zawodo-
wych i  przekazaniem ich do 
Ministra Inwestycji i  Rozwoju 
– wyjaśnia  Halina Jaskulska.
Na konferencję w  Sopocie za-
proszono przedstawicieli Mini-
sterstwa Infrastruktury i  Roz-
woju, ale nikt nie znalazł cza-
su, by przyjechać do Trójmiasta 
– a szkoda, bo problem istnieje.
– Brak tych standardów nie po-
winien w  żaden sposób prze-
kładać się na wycenę nieru-
chomość. Każdy rzeczoznawca 
– zgodnie ze swoją wiedzą i do-
świadczeniem – szacuje war-
tość, a nie wylicza i nie podaje 

dokładnej wartości nierucho-
mości.  Szacunek ten może róż-
nić się od określonej wartości 
nieruchomości o 20-30 procent 
– dodaje prezes Jaskulska.  
Leonard Wieczorek, wice-
prezes Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych w  Gdańsku 
i  jednocześnie prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Su-
chanino”, zauważa, że rze-
czoznawca nie tylko zajmuje 
się wyceną dużych majątków 
i odszkodowań.
– Zajmujemy się oczywiście 
również szacowaniem warto-
ści nieruchomości  osób pry-
watnych, które sprzedają albo 
kupują mieszkania, zaciągając 
na to kredyt. Ministerstwo 
uregulowało jedynie standard 
bankowy, który w pewien spo-
sób reguluje sposób wyceny 
mieszkań i daje poczucie bez-
pieczeństwa, że wartość nie-
ruchomości jest odpowiednio 
oszacowana. W  razie odej-
ścia ze spółdzielni właściciel 
mieszkania sprzeda swój lokal 
na podstawie ceny rynkowej, 
wyceny rzeczoznawcy. Jeśli 
szacunek będzie sporządzony 
rzetelnie, to ostateczna cena 
zbycia mieszkania zadowo-
li sprzedającego – tłumaczy  
Leonard Wieczorek.

(lubek)


