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Drogowcy zawitają do Jankowa
Lada dzień poznamy firmę, która zajmie się budową 
ulic Rzemieślniczej, Straszyńskiej i  Podgórnej 
w  Jankowie. Termin rozpoczęcia prac uzależniony 
będzie od tego, czy gmina otrzyma rządowe wsparcie.

Trwa budowa basenu w Kolbudach
Dwa miesiące temu rozpoczęła się budowa basenu 
przy Zespole Kształcenia Podstawowego i  Gimna-
zjalnego w Kolbudach. Niebawem budowlańcy zajmą 
się fundamentami.

Wokół ośrodka zdrowia 
Czy są plany likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia? 
– Jest to nieprawdziwa plotka, rozpuszczana przez oso-
by zainteresowane sianiem zamętu podczas trwającej 
kampanii wyborczej – mówi wójt Grombala. 

Mistrzowie języka kaszubskiego 
W  minioną sobotę do Kolbud zjechali miłośnicy 
kaszubszczyzny z  całego Pomorza, aby zasiąść do pisania 
wielkiego dyktanda. Wśród uczestników nie brakowało 
reprezentantów naszej gminy.
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W minioną sobotę niecodzienny jubileusz obchodzono w Pręgowie. 
Tego właśnie dnia świętowano 60-lecie istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz przekazanie jednostce sztandaru. Największą 
radość miejscowym strażakom sprawił jednak otrzymany właśnie  
nowy wóz bojowy.

Niesienie pomocy potrzebą serca
60-LECIE OSP PRĘGOWO

– Jesteśmy dumni, że właśnie w naszej 
wsi działa taka jednostka. Jesteśmy 
też wam wdzięczni, bo dzięki waszej 
pracy niejedno ludzkie życie zostało 
uratowane – mówi Marcin Dawidowski, 
sołtys Pręgowa. 
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Nasze kalendarium
• 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

• 24 października (środa), Targi Pracy Branży IT 
Future3, godz. 12.00, AmberExpo w Gdańsku, 
Żaglowa 11

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

• 28 października (niedziela), Lipali, godz. 18.00, 
Kwadratowa w Gdańsku, ul. Siedlicka 4

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

• 31 października (środka), Kangding Ray,  
godz. 21.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1

• 2 listopada (piątek), Miuosh, godz. 21.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 listopada (niedziela), Oxford Drama,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
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

• 15 listopada (czwartek), Maria Kosterina,  
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

• 29 listopada (czwartek), Sean Webster,  
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

• 1 grudnia (sobota), Wyścigi gokartowe,  
godz. 10.00, Galeria Morena w Gdańsku 

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

• 9 grudnia (niedziela), Tre Voci, godz. 17.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 15 grudnia (sobota), Steve Hogarth,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

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



KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA ASZYKA
Szanowni Państwo,
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Aszyka tworzą ludzie, którzy w różnych 
sytuacjach pokazali, że potrafią działać w interesie mieszkańców Gminy Kol-
budy. Znajdują się wśród nich zarówno radni mijającej kadencji, jak też i oso-
by, które w wyborach samorządowych wystartują po raz pierwszy. Łączy nas 
jedno: chęć działania na rzecz naszej Małej Ojczyzny – miejsca w którym ży-
jemy, pracujemy, wychowujemy dzieci… Oddając głos na kandydatów KWW 
Roberta Aszyka mają Państwo pewność, że wybieracie ludzi, którzy nie zmar-
nują szansy na dalszy harmonijny rozwój pięknej Gminy Kolbudy. 

Naszym kandydatem na wójta jest Robert Aszyk. Przez blisko 10 lat był radnym 
Gminy Kolbudy, a podczas wyborów w 2014 roku zdecydowaliście Państwo, że 
będzie reprezentował Gminę Kolbudy w Radzie Powiatu Gdańskiego. I chociaż 
Robert Aszyk o  mandat radnego ubiegał się z  listy Platformy Obywatelskiej, 
to nasz komitet wyborczy nie ma barw partyjnych. Uważamy bowiem, że na 
poziomie samorządu gminnego wartością nie powinny być partie polityczne, 
a ludzie, którzy chcą działać na rzecz naszej społeczności. 

W naszym programie nie obiecujemy przysłowiowych „gruszek na wierzbie” 
a tylko projekty, które realnie będzie można zrealizować. Jeżeli jednak zde-
cydują się Państwo zaufać kandydatom startującym z  listy KWW Roberta 
Aszyka to obiecujemy, że dotrzymamy złożonych obietnic.

 44 lata, żonaty, dwoje dzieci

  Radny Gminy Kolbudy  
w latach 2002-2011

  Radny Powiatu Gdańskiego  
mijającej kadencji

  mieszkaniec Gminy Kolbudy  
od urodzenia

  dyrektor ZKPiG w Kolbudach

Hobby: żeglarstwo, turystyka górska

  Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów (zarówno na terenie Gminy 
Kolbudy, jak i do/z Gdańska) dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów

  Utworzenie Dziennego Domu Opieki dla Seniorów

  Wdrażanie idei budżetu obywatelskiego

  Budowa Gminnych Żłobków w Kowalach i Kolbudach  
(przy wsparciu programów rządowych lub unijnych)

  Dokończenie budowy basenu w Kolbudach

  Budowa basenu przy Szkole Podstawowej w Kowalach  
(przy współpracy z Miastem Gdańsk i Gminą Pruszcz Gdański)

  Udrożnienie drogi wojewódzkiej nr 221 (współpraca z samorządem  
Województwa Pomorskiego oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad przy przebudowie Węzła Kowale)

  Rozwój współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem  
potrzeb dzieci i młodzieży

  Modernizacja i budowa dróg gminnych 

  Efektywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych – zarówno  
krajowych, jak i pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

  Wspieranie rozwoju gospodarczego terenu Gminy Kolbudy, dzięki czemu  
nastąpi zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu gminy

NASZE PRIORYTETY

Robert ASZYK KANDYDAT NA WÓJTA 
GMINY KOLBUDY

KANDYDACI DO RADY GMINY KOLBUDY

RUSIECKI
Wiesław

KOWALCZYK
Wiesław

ADAMSKI
Kazimierz

KROLL Tomasz

MYSZKOWSKI
Kazimierz

WÓJTOWICZ
Piotr

BRANDT-SARNECKA
Barbara 

KLIMEK
Andrzej

ŚPIEWAK
Marek

RABIEGA
Daniel
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KOLBUDY – ulice: Adama Ważnego, 
Edmunda Nagórskiego, Gen. Józefa 
Wybickiego (nieparzyste od nr 15 do 
końca, parzyste od nr 36 do końca), 
Łukowa, Na Piaskach, Prof. Bronisława 
Bukowskiego, Zielna, Przedszkolna, 
Skrzatów, Spacerowa, Tartaczna, 
Ukośna, Wędkarska, Promienna 

KOWALE – ulice: Apollina, Św. Kingi, 
Zeusa – numery od 15 do końca

KOLBUDY – ulice: Boczna, 
Gen. Józefa Wybickiego 
(nieparzyste od nr 1 do nr 13, 
parzyste od nr 2 do nr 34), 
Młyńska, Mostowa, Osiedlowa, 
Plac Kaszubski, Przemysłowa, 
Reknicka, Staromłyńska,  
Tysiąclecia, Wojska Polskiego

KOWALE – ulice: Andromedy, 
Aresa, Ateny, Dionizosa, Glazurowa, 
Heliosa, Kręta, Perseusza, Plac 
Afrodyty, Plac Artemidy, Posejdona, 
Zefira, Zeusa – numery od 1 do 13

KOWALE – ulice: Białych Bzów, 
Energetyczna, Gruszkowa, Kaszte-
lańska, Kominkowa, Księdza Feliksa 
Bolta, Kwiatowa, Magazynowa, 
Magnacka, Malinowa, Michałkowa, 
Mikołajkowa, Miodowa, Morelowa,  
Nektarowa, Owocowa, Pałacowa, 
Pilotów, Przy Sadzie, Rumiankowa, 
Sadowa, Siostry Faustyny, Skromna,  
Staropolska, Starowiejska, 
Szlachecka, Śliwkowa, Wierzbowa, 
Wiśniowa, Wodników

KOLBUDY – Borowikowa,  
Bukowy Jar, Dworcowa, Górna, 
Krótka, Laurowa, Lawendowa, 
Leśna, Lukrecjowa, Macierzanki, 
Miętowa, Modrzewiowa, Polna, 
Na Skarpie, Na Wzgórzu, Sobótki, 
Nowińska, Oliwkowa, Opieńkowa, 
Osiedle Leśników, Poziomkowa, 
Raduńska, Rodzinna, Świerkowa, 
Szafranowa, Topolowa, Truflowa, 
Truskawkowa, Trzy Dęby,  
Widokowa, Wyżynna

KOLBUDY

Czapielsk 
Babidół

Bielkówko

Łapino

Bąkowo 
Bielkowo

Jankowo 
Gdańskie

Otomin

Lublewo 
Gdańskie

Pręgowo

KOLBUDY KOLBUDY

KOWALE

KOWALE

SOSIŃSKI
Andrzej

ROSA
Marek

TOMICKA
Marlena

KALINOWSKA
Iwona

BOJAR - FIJAŁKOWSKI
Tomasz
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Buszkowy 
Ostróżki 
Lisewiec
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TO TYLKO PLOTKA

Wokół ośrodka zdrowia
Czy władze gminy Kolbudy 
przymierzają się do likwidacji 
Gminnego Ośrodka Zdro-
wia? – Jest to nieprawdziwa 
plotka, rozpuszczana przez 
osoby zainteresowane sianiem 
zamętu podczas trwającej 
kampanii wyborczej – mówi 
wójt gminy Kolbudy, Leszek 
Grombala. 
Władze gminy w  sierpniu 
podpisały z  najemcami, czy-
li lekarzami przyjmującymi 
w  Ośrodku Zdrowia, list in-
tencyjny w  którym zapisano 
m.in. , że strony dostrzegają 
zasadność przeprowadzenia 
w  budynku prac remonto-
wo-budowlanych. Podpisa-
ni wyrażają wolę wykonania 
prac budowlanych, w  szcze-
gólności polegających na roz-
budowie nieruchomości skut-
kującej zwiększeniem liczby 
pomieszczeń. W  planie jest 
również poprawa ciągu ko-
munikacyjnego łączącego 
kondygnacje obiektu. We-
wnątrz budynku niezbędny 
jest również montaż windy od 
wejścia do pierwszego piętra. 
W  zakresie planowanych do 
realizacji zadań ujęto rów-
nież przebudowę instalacji 
telekomunikacyjnych.
W 50 procentach koszty pla-
nowanych przedsięwzięć 

zobowiązuje się pokryć Gmi-
na Kolbudy. Pozostała część 
opłacona zostanie ze środków 
własnych najemców. Ustalono, 
że za realizację prac odpowie-
dzialna będzie Gmina Kolbudy.
– Jesteśmy gotowi realizować 
zapisy listu – mówi Leszek 
Grombala. – Natomiast ktoś 
rozpuszcza kłamliwą plotkę, 
jakoby przyszłość ośrodka była 
zagrożona. I  niestety, jak wy-
nika z  moich informacji, jest 

to jeden z  najemców gabine-
tów w  ośrodku, lekarz osobi-
ście zainteresowany wynikiem 
wyborów samorządowych. To 
obrzydliwe i  nieetyczne. Gra 
na emocjach ludzi, często star-
szych i schorowanych, nie licu-
je z godnością zawodu lekarza. 
Wójt Leszek Grombala do-
dał, że jest w  stałym kontak-
cie z  kierownikiem ośrodka 
zdrowia, Tadeuszem Wysoc-
kim, z  którym prowadzone są 

WYBORY SAMORZĄDOWE

Barwy kampanii
W zbliżających się wyborach samorządowych wybierzemy wójta gminy Kolbudy oraz radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 
Jedynie w przypadku tych ostatnich sympatie polityczne kandydatów nie pozostawiają żadnych wątpliwości, gdyż większość z nich 
startuje z list partyjnych. Inaczej jest w przypadku wyborów do niższych szczebli samorządu. Komitety wyborcze wyborców, teoretycznie 
bezpartyjne, w różny sposób powiązane są z partiami politycznymi – chociaż niektóre nie chcą się do tego oficjalnie przyznawać. 

W wyborach do Rady Powiatu 
Gdańskiego wybierać będzie 
można spośród kandydatów 
startujących z  3 list: partyjnej 
PiS oraz dwóch teoretycznie 
niepowiązanych z  żadną par-
tią Komitetów Wyborczych 
Wyborców: KWW Wspólny 
Powiat oraz KWW Porozu-
mienie Samorządowe Powiatu 
Gdańskiego. 
KWW Wspólny Powiat koja-
rzone jest z Platformą Obywa-
telską. Trudno się temu dziwić, 
gdyż wśród kandydatów na 
radnych można znaleźć prawie 
wszystkich obecnych radnych 
powiatu gdańskiego zrzeszo-
nych w klubie radnych PO. Ta-
kim powiązaniom nie zaprze-
cza również szef tego klubu, 
wicestarosta Marian Cichon.
Nieco inaczej sprawa wygląda 
w  przypadku KWW Porozu-
mienie Samorządowe Powia-
tu Gdańskiego. W  ostatnich 
tygodniach komitet ten za-
czął być przez wielu kojarzony 
z  Prawem i  Sprawiedliwością. 
W  oficjalnych komentarzach 
Mateusz Sroka, pełnomocnik 
tego komitetu, odcina się co 
prawda od łączenia jego KWW 
z  PiS, jednak w  mediach spo-
łecznościowych przywoływa-
nych jest wiele wątków łączą-
cych ten komitet z  partią rzą-
dzącą. Oliwy do ognia dole-
wają kontrkandydaci również 

wskazujący na powiązania 
KWW Porozumienie Samo-
rządowe Powiatu Gdańskiego 
z PiS. Jednak podkreślić nale-
ży, że żaden z kandydatów tego 
komitetu nie należy do żadnej 
partii politycznej. 
W  gminie Kolbudy kandyda-
tów na wójta i  do rady gmi-
ny wystawiły trzy komitety:  
KWW Roberta Aszyka, KW 
Kolbudy24 oraz KWW Poro-
zumienie Andrzeja Chruścic-
kiego. Przeglądając ogólno-
dostępne materiały wyborcze, 
wertując strony internetowe 
i  serwisy społecznościowe po-
wiązań z  „wielką” polityką nie 
znaleźliśmy jedynie w  przy-
padku KW Kolbudy24. Nato-
miast pozostałe dwa komitety 
mają bliższe lub dalsze powią-
zania z  dwiema największymi 
partiami polskiej sceny poli-
tycznej: PO oraz PiS.
KWW Roberta Aszyka nie 
tylko kolorystyka materiałów 
wyborczych łączy z  Platformą 
Obywatelską. Robert Aszyk 
został radnym powiatu gdań-
skiego kandydując z  list PO. 
Nie kryje tego zresztą w  swo-
ich materiałach wyborczych. 
Kandydaturę Roberta Aszyka 
na wójta gminy Kolbudy poparł 
Mieczysław Struk, należący do 
Platformy Obywatelskiej mar-
szałek województwa pomor-
skiego.  Tak więc w przypadku 

KWW Roberta Aszyka sytu-
acja wydaje się być jasna.
W  przypadku KWW Poro-
zumienie Andrzeja Chruścic-
kiego sytuacja nie jest już tak 
jednoznaczna. Komitet ten 
jest jednym z kilku komitetów 
zarejestrowanych w  powiecie 
gdańskim w oparciu o powstałe 
w maju stowarzyszenie Porozu-
mienie Samorządowe Powiatu 
Gdańskiego oraz wspomnia-
ny powyżej KWW o tej samej 
nazwie. I podobnie jak KWW 
Porozumienie Samorządowe 
Powiatu Gdańskiego przez 
część mieszkańców kojarzony 
jest z PiS. Przypomnijmy rów-
nież, że w  wyborach w  2014 
roku Andrzej Chruścicki wraz 
z kilkoma kandydatami na rad-
nych startowali z KWW Jaro-
słąwa Witstocka, który również 
przez lokalne media kojarzony 
był wówczas z  partią Jarosła-
wa Kaczyńskiego.  I  o  ile po 
wyborach Jarosław Wittstock, 
jak sam przyznał w  TVP 3 

z poparciem Prawa I Sprawie-
dliwości, został dyrektorem po-
morskiej ARMiR, o tyle radni 
wybrani z  jego KWW za-
pewniali o  braku identyfikacji 
z żadną partią. Podkreślić jed-
nak należy, że ani w  materia-
łach wyborczych drukowanych 
czy dostępnych w  internecie, 
ani w  wypowiedziach samego 

Andrzeja Chruścickiego czy 
jego kandydatów, nie znaleźli-
śmy słowa sugerującego powią-
zania z PiS. 
O  komentarz do poruszonego 
przez nas tematu poprosiliśmy 
wójta gminy Kolbudy, Lesz-
ka Grombalę, który – z  racji 
nieubiegania się o  ponowny 
wybór – trwającą kampanie 

wyborczą obserwuje z  pewnej 
perspektywy. 
- Wydaje mi się, że mieszkań-
cy naszej gminy powinni mieć 
jasność na kogo oddają swój 
głos. Znamienne jest, że za-
równo w  przypadku wyborów 
do rady gminy, jak i do rady po-
wiatu, komitety sympatyzujące 
z  Platformą Obywatelską nie 
mają problemu z  ujawnianiem 
swoich preferencji politycz-
nych. Zupełnie inaczej wyglą-
da sprawa w przypadku komi-
tetów o  których głośno mówi 
się, że są w jakiś sposób powią-
zane z Prawem i Sprawiedliwo-
ścią. A sympatie polityczne nie 
powinny być przecież czymś 
wstydliwym. Trzeba jednak 
podkreślić, że tak naprawdę 
nie ważne jest kto jakie poglądy 
reprezentuje. W  naszej, małej 
gminnej polityce najważniejsze 
jest działanie na rzecz gminy 
i jej mieszkańców – komentuje 
Leszek Grombala.

Karol Czajka

rozmowy dotyczące dalszych 
działań zmierzających do re-
alizacji zapisów podpisanego 
listu intencyjnego. 
– Mam nadzieję, że gdy wy-
borczy kurz opadnie, szyb-
ko uda się przystąpić do tak 
długo wyczekiwanego re-
montu ośrodka zdrowia – do-
daje na zakończenie Leszek 
Grombala. 

(KC)琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀
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60-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRĘGOWIE

OSP jest dla wielu drugim domem, 
a niesienie pomocy potrzebą serca
W minioną sobotę niecodzienny jubileusz obchodzono w Pręgowie. Tego właśnie dnia świętowano 60-lecie istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przekazanie jednostce sztandaru. Największą radość miejscowym strażakom sprawił 
jednak otrzymany właśnie nowy wóz bojowy.

Jednostka w Pręgowie powsta-
ła 15 maja 1958. Wtedy właśnie 
przyjęto statut OSP i  dokona-
no wyboru zarządu. Pierwszym 
prezesem został Kazimierz Ko-
żuchowski, a w zarządzie zna-
leźli się jeszcze Wacław Pocz-
towo, Władysław Trzebiatow-
ski i Bruno Skierka. Jednostka 
otrzymała w  tym czasie sprzęt 
pożarniczy w  postaci 50-me-
trowego węża i  motopompy 
M-200, które do 1960 roku 
przechowywano w stodole. 
Po 60 latach jednostka i sprzęt, 
którym dysponuje, zmieniły się 
nie do poznania. OSP Pręgowo 
znajduje się w Krajowym Syste-
mie Ratownictwa Gaśniczego, 
a  strażacy mają do dyspozycji 
dwa wozy bojowe – w tym wy-
jętą prosto spod igły Scanię. 
Komendant gminny OSP Da-
niel Rabiega, który jest jedno-
cześnie prezesem OSP Pręgo-
wo powiedział podczas uro-
czystości jubileuszowych, że 
jest to nie tylko czas radości 
i świętowania.
– Jest to także czas wspomnień 
o  historii naszej jednostki 
i  przywoływania w  pamięci 
tych, którzy odeszli na wieczną 
wartę. W  działalności jedno-
stek OSP jest nie tylko misja, 

ale bezcenna wartość, która 
wyróżnia niosącego pomoc, 
częstokroć z narażeniem życia, 
druha ochotnika. Ochotnicza 
Straż Pożarna jest dla wielu 
drugim domem, a niesienie po-
mocy potrzebą serca – mówił 
Daniel Rabiega.
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy przyznał, że pręgow-
scy strażacy długo czekali na 
kolejny nowy wóz bojowy.
– Życzę, aby nowy sprzęt słu-
żył szczęśliwie i  był wykorzy-
stywany jak najrzadziej. Każdy 
wyjazd to czyjaś tragedia, to 
także może być niebezpieczny 
dla was wyjazd. Korzystając 
z okazji, w imieniu wszystkich 
mieszkańców gminy Kolbudy, 
dziękuję za całe 60 lat istnienia 
tej jednostki – dziękował Le-
szek Grombala.
Na jubileuszu w  Pręgowie 
obecna była również delegacja 
z  zaprzyjaźnionego Jaworowa 
na Ukrainie. To właśnie do 
nich trafi w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni, jeśli spełnione 
zostaną wszystkie formalności, 
jeden z  wysłużonych wozów 
OSP Pręgowo.
– Na ten jubileusz pracowało 
wiele pokoleń i  wielu druhów. 
Jest to wyśmienita okazja, żeby 

wam podziękować za dotych-
czasową pracę – dziękował 
z kolei mł. bryg. Jan Hodukie-
wicz, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszczu Gdańskim.
W  niewielu sołectwach na te-
renie gminy Kolbudy działają 
jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 
– Jesteśmy dumni, że właśnie 
w  naszej wsi działa taka jed-
nostka – podkreślił Marcin 
Dawidowski, sołtys Pręgowa. 
– Jesteśmy też wam wdzięcz-
ni, bo dzięki waszej pracy 
niejedno ludzkie życie zosta-
ło uratowane. Jestem przeko-
nany, że w  dalszym ciągu bę-
dziemy tworzyć jedną, wielką 
wspólnotę.
Podczas uroczystości spotka-
liśmy jednego z  najmłodszych 
druhów braci strażackiej w Prę-
gowie – Piotrka Bławat-Czu-
pryna, który jak mówi nam 

KAŁAMARZ PRZEKAZANY SŁUPSKOWI 

Mistrzowie języka kaszubskiego 
spotkali się w Kolbudach 
W minioną sobotę do Zespo-
łu Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego w  Kolbu-
dach zjechali miłośnicy ka-
szubszczyzny z  całego Po-
morza, aby zasiąść do pisania 
wielkiego dyktanda. Wśród 
uczestników nie brakowało 
reprezentantów naszej gminy.

To już siedemnasta edycja 
tego popularnego wydarze-
nia, które cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem Ka-
szubów. Organizacją wyda-
rzenia zajęło się Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, Urząd 
Gminy Kolbudy i  ZKPiG 
w Kolbudach.
– Bardzo się cieszę i  jestem 
z tego dumny, że naszą szko-
łę opanowały kolorowe stroje 
i  wyroby kaszubskich twór-
ców. W tym roku do dyktan-
da kaszubskiego przystąpiło 
około 240 uczestników, któ-
rzy przyjechali do Kolbud 
z różnych zakątków Pomorza 
– mówi nam Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjal-
nego w Kolbudach.
Podczas uroczystego otwar-
cia dyktanda Danuta Pioch, 

wiceprezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego zwróci-
ła uwagę na głosy mówiące, że 
na terenie naszej gminy nie ma 
Kaszubów.
– Jest tu tak dużo Kaszubów, 
że mit ten trzeba obalać. Ka-
szubi są w  Kolbudach – mówi 
Danuta Pioch, która słusznie 
zauważyła, że bardzo dobrym 
krokiem okazała się decy-
zja o  przenoszeniu organiza-
cji dyktanda w  różne miasta 

naszego województwa. 
Rywalizacja rozpoczęła się 
od eliminacji. Młodzi i  starsi 
uczestnicy wysłuchali tekstów 
w  języku kaszubskim odpo-
wiednio o  tematyce bajkowej 
oraz historycznej (nawiązu-
jące do Franciszka Kręckiego 
i rocznicy 100-lecia odzyskania 
niepodległości). Jury, któremu 
przewodziła Wanda Lew Kie-
drowska, wyłoniło najlepszych 
w  siedmiu kategoriach, którzy 

awansowali do finału, w któ-
rym czekał już znacznie trud-
niejszy tekst kaszubski. 
Na sam koniec dodajmy jesz-
cze tylko, że wielki kałamarz 
– symbol dyktanda kaszub-
skiego – wyjechał z  Kolbud. 
W minioną sobotę odebrał go 
przedstawiciel Słupska, gdzie 
odbędzie się kolejna, 18. już 
odsłona dyktanda. 

(GR)

 Na dyktandzie w Kolbudach pojawiło się ponad 
200 miłośników języka kaszubskiego

 Jeden z najmłodszych druhów braci strażackiej w Pręgowie 
Piotrek Bławat-Czupryna

ZWYCIĘZCY
Julia Depka Prądzyńska, 

Anna Dreczkowska, 
Kornelia Garstka, 
Urszula Gneba, 
Paulina Fopke, 

Paweł Wittbrodt, 
Robert Kloskowski

jego babcia Iwona Czupryna, 
chciałby w  przyszłości konty-
nuować rodzinne tradycje. 
– Mój teść Marian Czupryna 

jest strażakiem, mój mąż Miro-
sław – jego brat, siostra i szwa-
gier również są strażakami. 
Nasi synowie również udzielają 

się w  pręgowskiej jednostce – 
mówi Iwona Czupryna.

Krzysztof Lubański
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Integracyjnie 
w papierni
Na terenie Starej Papierni od-
była się „Integracja mieszkań-
ców Łapina” organizowana 
przez sołtysa Tomasz Krolla 
i  radę sołecką przy współ-
udziale Drezyny.pl oraz Sto-
warzyszenia Stara Papiernia.
Integracja rozpoczęła się za-
wodami wędkarskimi. Zwy-
cięzcy z każdej grupy wieko-
wej otrzymali puchary oraz 
nagrody. Dla mieszkańców 
przygotowano dwie kulinar-
ne niespodzianki: pieczo-
nego prosiaka oraz biało-
-czerwony tort z  okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości. W  programie nie 

mogło zabraknąć zwiedzania 
Muzeum w  Starej Papierni, 
warsztatów czerpania papie-
ru oraz przejazdu drezynami. 
Mieszkańcy mogli także ko-
rzystać z  rowerów wodnych, 
bo pogoda dopisała. Do tań-
ca przygrywał zespół Amigo. 
Była to już druga impreza or-
ganizowana przez sołtysa To-
masza Krolla i radę sołecką na 
terenie Starej Papierni. Orga-
nizatorzy zapewnili nas, że 
impreza stanie się cykliczna 
i  zostanie odrodzona powo-
jenna tradycja imprez kultu-
ralnych w papierni.

(AN)

WYBORY SAMORZĄDOWE

BUDYNEK MA BYĆ GOTOWY DO CZERWCA

Powiatowy galimatias

Trwa budowa basenu w Kolbudach

W polityce ogólnopolskiej zmiany barw partyjnych czy sympatii politycznych nie 
są niczym zaskakującym. Wśród mieszkańców gminy Kolbudy szerokim echem 
odbija się jednak decyzja podjęta przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu 
Gdańskiego, Annę Burzymską, która w najbliższych wyborach samorządowych 
zdecydowała się wystartować przeciwko swoim dotychczasowym kolegom 
z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

Dwa miesiące temu rozpoczęła się budowa basenu przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Niebawem budowlańcy zajmą 
się fundamentami, wcześniej musieli jednak przełożyć podziemne sieci, które 
przeszkadzały w prowadzeniu zadania.

Większość radnych, którzy 
przed czterema laty startowa-
li z  list Platformy Obywatel-
skiej, w tegorocznych wyborach 
zdecydowała się na start z  list 
KWW Wspólny Powiat. Lide-
rem tej listy na terenie gminy 

Przypomnijmy, że umowa na 
budowę basenu podpisana zo-
stała na początku sierpnia 
i  niemal natychmiast wyko-
nawca wszedł na teren budowy.
– Dobiegają końca wykopy pod 
roboty żelbetowe fundamen-
tów. Aby wylać fundament, 
trzeba przełożyć sieci kanali-
zacji sanitarnej i  wodociągo-
wej oraz gazociąg i  przebudo-
wać deszczówkę – informuje 
Adam Babkiewicz, kierownik 
Referatu Inwestycji i  Remon-
tów Urzędu Gminy Kolbudy. 
– Harmonogram budowy za-
kłada, że do końca tego roku 
obiekt pływalni ma być gotowy 
do poziomu 0. Do czerwca bu-
dynek basenu ma być gotowy.
W  pierwszym kwartale przy-
szłego roku ogłoszony ma 
być kolejny przetarg. Ma on 
wyłonić firmę, która zajmie 
się wykonaniem całej insta-
lacji technicznej basenu. Na-
tomiast w  drugim kwartale 
2019 roku ogłoszony będzie 
trzeci przetarg Ten z kolei ma 

Kolbudy jest wicestarosta po-
wiatu gdańskiego, Marian Ci-
chon. Nieoczekiwanie jego kon-
trkandydatką została dotych-
czasowa klubowa koleżanka, 
Anna Burzymska.
– Pani Anna zdecydowała się 

na start z  konkurencyjnej listy, 
tworzonej przez Porozumienie 
Samorządowe Powiatu Gdań-
skiego – mówi Marian Cichon. 
– To przykre i tym bardziej za-
skakujące, że komitet ten przez 
wielu mieszkańców naszej 

zdecydować, kto zajmie się pra-
cami wykończeniowymi.
– Myślę, że realnym termi-
nem uruchomienia basenu jest 
połowa 2020 roku. Pierwsza 
część projektu kosztuje nas 7,2 
mln zł. Szacujemy, że kolejne 3 
miliony będziemy musieli wy-
dać na instalacje techniczne, 

a  roboty wykończeniowe 
mogą kosztować ok. 6 milio-
nów złotych – szacuje Adam 
Babkiewicz.
Mimo prowadzonych prac lek-
cje w kolbudzkiej szkole odby-
wają się bez zakłóceń.
– Plac budowy znajduje się pod 
moimi oknami. Na bieżąco 

widzę postępy prac. Można 
powiedzieć, że jestem społecz-
nym kierownikiem tej budowy 
– żartuje Robert Aszyk, dyrek-
tor kolbudzkiej szkoły.
O postępach prac przy budowie 
basenu będziemy jeszcze infor-
mować na naszych łamach.

(KL)

gminy kojarzony jest z  PiS – 
czyli dotychczasową opozycją 
w radzie powiatu, do której pani 
Burzymska zawsze odnosiła się 
negatywnie. Dziwię się, że ktoś, 
kto był z  nami od 2006 roku, 
nagle zmienia opcję. To przy-
kre. Nie rozumiem, o  co cho-
dzi, i nikt chyba nie jest w stanie 
wyjaśnić postępowania radnej 
Burzymskiej. Przez dwie ostat-
nie kadencje była ona członkiem 
zarządu powiatu gdańskiego. 
Jest jedną z  pięciu osób, któ-
re są radnymi powiatowymi od 
początku przywrócenia w  Pol-
sce powiatów. Przypomnę, że 
w 2004 roku miała miejsce po-
dobna sytuacja. Wtedy jednej 
nocy Anna Burzymska rów-
nież zmieniła opcję polityczną 
i dzięki temu na dwa lata stała 
się członkiem zarządu powiatu. 
W 2006 roku wróciła do nasze-
go ugrupowania. Wydawałoby 

się, że jest to osoba ukształtowa-
na, o  wyrobionych poglądach, 
ale jak się okazuje, wszystko 
można zmienić. Przykre jest 
też to, że w  jeden dzień Anna 
Burzymska wyrzekła się gru-
py osób, które ją lubiły i  z  nią 
sympatyzowały.
O  komentarz w  tej sprawie 
prosiliśmy też samą zaintere-
sowaną. Początkowo chciała 
się z  nami spotkać, ale później 
stwierdziła, że nie ma czasu i na 
ewentualne pytania może od-
powiedzieć po 21 października, 
a więc po wyborach.
- Nie spodziewałem się takiego 
zachowania po radnej Burzym-
skiej, jednak w  moim wieku 
niewiele rzeczy jest mnie już 

w  stanie zaskoczyć – komen-
tuje zaistniałą sytuację Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbudy. 
– Jest to tym bardziej dziwne, że 
w  rozmowie ze mną jeszcze 2 
miesiące temu pani Burzymska 
chwaliła doskonałą współpracę 
z gminą, szczególnie w kontek-
ście planowanego współfinan-
sowania remontu Gminnego 
Ośrodka Zdrowia. Wydawało 
mi się, że gra z nami – władzami 
gminy i powiatu – w jednej dru-
żynie. Nie rozumiem, dlaczego 
zdecydowała się zasilić szeregi 
gminnej i  powiatowej opozy-
cji. Jednak taki jest fakt, który, 
mam nadzieję, odpowiednio 
ocenią wyborcy.

(KC)

  Pod koniec kadencji Anna Burzymska była rzadkim gościem na posiedzeniach sesji 
Rady Powiatu Gdańskiego
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Bal Seniorów 
6.10.2018

Za nami kolejny w  tym roku Bal Seniorów. Starsi mieszkańcy 
gminy - jak zawsze - licznie strawili się w  sali gimnastycznej  
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, 
aby spotkać się ze swoimi rówieśnikami. Humory dopisywały,   
a  serwowane posiłki pozwalały uczestnikom zabawy na bieżąco 
regenerować energię niezbędną do tanecznego szaleństwa. 
Największe hity ostatnich kilku dekad  w  wykonaniu zespołu 
muzycznego zachęcały do wyjścia na parkiet nawet najbardziej 
opornych. Jak mówili nam przybyli goście zabawa była przednia. 
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DOSTAŁEŚ MAILA Z ZUS?

Uważaj, to oszustwo!
– W  ostatnim czasie oszuści 
wzmogli swoją aktywność. 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych systematycznie otrzy-
muje sygnały od klientów 
o  podejrzanych mailach, po-
chodzących rzekomo z  ZUS. 
Tym razem w temacie wiado-
mości widnieje fraza „Zaległe 
Składki” – ostrzega Krzysztof 
Cieszyński, rzecznik prasowy 
ZUS w Gdańsku.
Oszuści nie próżnują. Wciąż 
udoskonalają metody i  nie 
można im zarzucić braku kre-
atywności. Chociaż schemat 
się zmienia, cel jest ten sam – 
wyłudzić pieniądze bądź zdo-
być dane zapisane w  pamięci 
komputera, w  tym hasła do 
konta bankowego i  do porta-
li społecznościowych. Tylko 
jednego dnia do ZUS zadzwo-
niło kilkanaście osób z  infor-
macją o  dziwnych mailach, 
w których jako nadawca figu-
ruje właśnie Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. W temacie 
wiadomości wpisana jest fraza 
„Zaległe składki”, zaś w  sa-
mym mailu prośba o potwier-
dzenie odebrania wiadomości.
– Na szczęście wątpliwości 
klientów wzbudził nieprawi-
dłowy adres mailowy ZUS, 
który był w stopce maila. Stop-
ka, poza prawidłowym adre-
sem centrali ZUS, zawierała 

bowiem adres skrzynki ma-
ilowej oparty o  domenę rzą-
dową „gov.pl”, tymczasem tak 
strona www.zus.pl, jak i  ad-
resy mailowe pracowników 
ZUS nie funkcjonują w opar-
ciu o domenę rządową – wy-
jaśnia Krzysztof Cieszyński. 
– Raz jeszcze przypominamy, 
że nie wysyłamy do naszych 
klientów korespondencji ma-
ilowej. Kontakt elektroniczny 
ze strony Zakładu możliwy 
jest jedynie w  sytuacji, gdy 
klient posiada profil na Plat-
formie Usług Elektronicz-
nych ZUS i wyraził zgodę na 
taką formę kontaktu. Ostrze-
gamy, aby nie odpowiadać na 
podejrzane maile, rzekomo 
pochodzące z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, ani nie 
otwierać załączników.
Korespondencja tego typu ma 
bowiem najczęściej na celu 
zainfekowanie komputera 
lub uzyskanie dostępu do da-
nych, które zapisane są w jego 
pamięci. Jeśli mail wzbudza 
nasze wątpliwości, możemy 
go zweryfikować w  najbliż-
szej placówce ZUS bądź te-
lefonicznie poprzez Centrum 
Obsługi Telefonicznej pod 
numerem: 22 560 16 00.

(GR)

CHCĄ POZYSKAĆ RZĄDOWE PIENIĄDZE

Niebawem drogowcy zawitają 
do Jankowa
Lada dzień poznamy firmę, która zajmie się budową ulic Rzemieślniczej, 
Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Rozpoczęcie prac uzależnione 
będzie od tego, czy gmina otrzyma rządowe wsparcie na realizację drogowe 
przedsięwzięcia.

Według szacunków gmin-
nych urzędników inwestycja 
w  Jankowie Gdańskim mia-
ła kosztować ok. 2,1 mln zł. 
Do przetargu ogłoszonego 
przez gminę zgłosiło się sześć 
firm – wszystkie z wojewódz-
twa pomorskiego. Najniższa 
oferta opiewała na kwotę nie-
co ponad 2 mln zł, natomiast 
najwyższa na 3,3 mln zł.
 – Myślę, że jeszcze w  tym 
tygodniu będziemy wiedzieli, 
która z firm zajmie się realiza-
cją tego przedsięwzięcia. Zło-
żyliśmy do wojewody wnio-
sek o dofinansowanie budowy 
dróg w  Jankowie Gdańskim 
ze środków rządowych. Cze-
kamy na decyzję, czy otrzy-
mamy te środki. Jeśli tak, to 
pierwsze prace ruszą w stycz-
niu. Drugi wariant zakłada 
z kolei, że przy braku dotacji 
rządowej, wszystko sfinan-
sujemy z  własnych środków, 

a  prace ruszą w  listopadzie. 
Wykonawca będzie miał od 
momentu podpisania umowy 
siedem miesięcy na realiza-
cję zadania – tłumaczy nam 
Adam Babkiewicz, kierownik 
Referatu Inwestycji i  Remon-
tów Urzędu Gminy Kolbudy.
Projekt zakłada budowę ulic 
Rzemieślniczej, Straszyń-
skiej i  Podgórnej oraz wyko-
nanie kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia drogowego. Pra-
ce realizowane będą na od-
cinku od skrzyżowania ulic 
Jankowskiej z  Rzemieślniczą, 
poprzez ul. Straszyńską do 
skrzyżowania ul. Podgórnej 
z  ul. Chabrową. Łączna dłu-
gość odcinka wyniesie około 
480 metrów.
 – Zanim na drodze pojawi 
się betonowa kostka, chod-
nik oraz nowe oświetlenie, 
drogowcy zajmą się m.in. bu-
dową kanalizacji deszczowej 

i zbiornika retencyjnego. Ko-
nieczne będzie również usu-
nięcie kolizji z  wodociągiem, 

kanalizacją sanitarną i  ga-
zociągiem – dodaje Adam 
Babkiewicz.

(KL)

Najważniejszą inwestycją chyba nie tylko tej kadencji była budowa obiektu 
celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim tj. nowej 
siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie – koszt wraz z wyposażeniem około 11.000.000,-zł

Termomodernizacja budynku szkoły i warsztatów Zespołu Szkół Ogrodni-
czych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wraz z budową boiska 
wielofunkcyjnego – koszt całkowity około 6.500.000,-zł

Termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie – koszt całkowity 
około 5.000.000,-zł

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebu-
dowę dróg powiatowych na terenie całego powiatu – w latach 2015-2018, 
wspólnie z gminami,  zostało wyremontowanych ponad 30 km dróg oraz zbu-
dowano prawie 16 km chodników oraz niespełna 5 km ścieżek rowerowych.

Przebudowa i remonty budynku starostwa powiatowego w celu poprawy ja-
kości obsługi interesantów w tym m.in. pomieszczenia Wydziału Komunikacji, 
remont hallu głównego wraz z uruchomieniem punktu podawczego, wymiana 
posadzek, wymiana mebli, remont instalacji co i kanalizacji sanitarnej, 
przebudowa i wyposażenie archiwum zakładowego na łączną kwotę około 
3.000.000,-zł

Przebudowa Kanału Raduni etap II

Ponadto Powiat Gdański udzielał gminom pomocy finansowej na różnego 
rodzaju inwestycje: zakup samochodów pożarniczych, budowę infrastruktury 
gminnej, budowę obiektów sportowych

Najważniejsze 
inwestycje Powiatu 
Gdańskiego w latach 
2014 - 2018 

INWESTYCJE OGÓLNE:
1. Budowa sali gimnastycznej i boisk sportowych  
w Szkole Specjalnej w Warczu
2. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
3. Zakończenie kolejnych etapów termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej Powiatu Gdańskiego
GMINA PRZYWIDZ
1. Przebudowa drogi 2200G Roztoka – Jodłowno - etapy;
2. Przebudowa drogi 2207G Borowina –  
(Nowy Wiec – Skarszewy) – c.d.

GMINA KOLBUDY:
1. Pręgowo: rondo przy kościele oraz opaska  
w Pręgowie Górnym;
2. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu  
ul. Przemysłowej w Kolbudach;
3. Przebudowa drogi 2204G Czapielsk – Buszkowy – Domachowo 
– etapy;
4. Budowa chodnika Pręgowo - Kolbudy

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI:
1. Chodnik w ciągu drogi 2237G Wiślinka – Bogatka –  
etap II;
2. Przebudowa drogi 2238G Wiślinka – Trzcińsko – Błotnik;
3. Odwodnienie drogi 2215G – kanalizacja ze zbiornikiem 
retencyjnym;
4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi 2213G o dł. 
około 1000 mb w msc. Radunica;
5. Chodnik Bogatka

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI:
1. Przebudowa ul. Słowackiego – etap II;
2. Rewitalizacja rejonu wokół budynku przy  
ul. Grunwaldzkiej 25;
3. Odwodnienie drogi 2215G, ul. Obrońców Wybrzeża – kanalizacja 
i zbiornik retencyjny;
4. Przebudowa ul. Gałczyńskiego;
5. Rozbudowa rejonu wokół budynku pogotowia przy  
ul. Raciborskiego;

GMINA CEDRY WIELKIE:
1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Stanisławowie;
2. Odbudowa jezdni i poboczy drogowych na odcinkach: Leszkowy – 
Kiezmark i Kiezmark – Błotnik;

GMINA SUCHY DĄB:
1. Przebudowa drogi 2225G Skowarcz – Suchy Dąb wraz 
z chodnikiem w msc. Ostrowite – etapy;
2. Odwodnienie jezdni i chodnika w msc. Koźliny;
3. Przedłużenie chodnika z Grabiny Zameczek  
do Suchego Dębu
4. Remont drogi Koźliny – Krzywe Koło (przez zakład rolny)

GMINA PSZCZÓŁKI:
1. Przebudowa drogi 2220G Różyny – Ulkowy –  
Rębielcz – etapy;
2. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na długości ok. 600 mb 
w ciągu ul. Pomorskiej w msc. Pszczółki;

GMINA TRĄBKI WIELKIE:
1. Budowa chodnika w ciągu drogi 2218G  
w msc. Trąbki Małe – kontynuacja (etapy);
2. Budowa chodnika w ciągu drogi 2209G  
w msc. Cząstkowo – kontynuacja;
3. Budowa chodnika w ciągu drogi 2210G  
w msc. Ełganowo – etapy;
4. Przebudowa drogi 2209G na odcinku Pawłowo –  
Cząstkowo – Czerniewo – etapy;

Planowane inwestycje w Powiecie 
Gdańskim na lata 2019 - 2023 
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WSPÓLNIE PRZEŻYLI PONAD PÓŁ WIEKU

Kompromis to przepis na wspólne 
życie małżeńskie
Tradycją stały jesienne spotkania par, które mogą pochwalić się co najmniej 50-letnim związkiem małżeńskim. W Łapinie 
uhonorowano tych mieszkańców gminy Kolbudy, którzy przeżyli wspólnie 50, 55, 60 i 65 lat.

W  gminie Kolbudy zdecydo-
wano, że spotkanie par małżeń-
skich, które świętują okrągłe ju-
bileusze małżeńskie, odbywać 
się będą raz do roku. Uroczystość 
kolejny raz odbyła się w  Hotelu 
Venus.
– Tylko ci, którzy przeżyli wspól-
nie co najmniej pół wieku, wie-
dzą, jaka to doniosła uroczystość. 
Przeżyliście czasy górne, chmur-
ne, momenty znakomite, ale 
i pewnie gorsze. Myślę, że życie 
nie zawsze usłane jest płatkami 
róż. Wy to wszystko przeżyliście 
wspólnie, świadcząc o  tym, że 
waszym przypadku rodzina jest 
komórką nierozerwalną – mówi 
do jubilatów Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy.
Z kolei ksiądz prałat Józef Nowak 
zwrócił uwagę, że rok 1968 był 
wyjątkowy – nie tylko ze wzglę-
du na wydarzenia polityczne 
w kraju. Tego roku ksiądz prałat 
wstąpił bowiem do seminarium.

POGOTOWIE, PCPR, SZKOŁY I DROGI

Plany powiatowego samorządu 
zostały zrealizowane 
Swoją pracę zakończyła Rada 
Powiatu Gdańskiego. Warto 
więc pokusić się o  podsumo-
wanie minionych czterech lat, 
które upłynęły dość pracowicie, 
co zaobserwować mogliśmy na 
przykładzie zrealizowanych in-
westycji w  różnych zakątkach 
powiatu gdańskiego.
Zdecydowanie najważniej-
szą inwestycją, zrealizowaną 
w ostatnim czasie była budowa 
budynku, w którym mieści się 
teraz Pogotowie Ratunkowe 
i Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Wielu twierdzi, że 
była to najważniejsza inwesty-
cja w 20-letniej historii powiatu 
gdańskiego.
– Można powiedzieć, że nie-
mal wszystkie zaplanowane 
inwestycje udało nam się zre-
alizować. Obejmując stanowi-
sko starosty postawiłem sobie 
za cel, aby nasz urząd był bar-
dziej otwarty na mieszkań-
ców. Myślę, że ten cel udało 
się osiągnąć. Mam tu na my-
śli nie tylko inwestycje, które 
przeprowadziliśmy w wydziale 
komunikacji, czy też geodezji, 
gdzie zatrudniamy około 40 
pracowników, aby załatwienia 
spraw nie trwało miesiącami. 
Myślę również o podejściu sa-
mych pracowników starostwa, 
którzy mają pomagać miesz-
kańcom powiatu gdańskiego – 
mówi nam Stefan Skonieczny, 
starosta gdański.
Spore zmiany nastąpiły w wy-
dziale komunikacji, gdzie 
przeprowadzono moderni-
zacje pomieszczeń, aby ob-
sługa petentów była sprawna 
i komfortowa. 

– Każdego dnia w wydziale ko-
munikacji załatwianych jest oko-
ło 200 spraw. Wiadomo, że nie 
zawsze uda się uniknąć kolejek. 
Warto jednak stosować się do 
zasad i udogodnień, które wpro-
wadziliśmy w tym wydziale, aby 
nie marnować czasu na ewentu-
alnie czekanie. Po to wprowa-
dzaliśmy chociażby internetowy 
system kolejkowy, aby zmniej-
szyć długość kolejki – dodaje 
Stefan Skonieczny.
Spore zmiany przeszedł również 
pion społeczny, a w szczególno-
ści Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, które teraz mieści się 
przy ulicy Raciborskiego.
– W  końcu lekarze orzecznicy 
mogą pracować w przyzwoitych 
warunkach, a mieszkańcy mogą 
czekać w  godnych warunkach. 
Warto w  tym miejscu powie-
dzieć, że bez budynku przy Ra-
ciborskiego nie mieliśmy kon-
traktu na nocną i  świąteczną 
opiekę zdrowotną. Dysponu-
jemy własnymi karetkami i  nie 
musimy płacić za ich wynajmo-
wanie. Ubolewam nad tym, że 
nie mamy jeszcze ambulatorium, 
ale będziemy robić wszystko, aby 
w  najbliższym czasie urucho-
miona została w pogotowiu rów-
nież dzienna obsługa chorych 
wraz z  ambulatorium i  podsta-
wowa opieka zdrowotna – mówi 
starosta gdański.
Niewątpliwym sukcesem minio-
nych czterech lat są inwestycje 
drogowe. Realizacja tak wielu 
zadań była możliwa dzięki po-
rozumieniu, które powiat zawarł 
ze wszystkimi gminami.
– Z jednej strony jest to faktycz-
nie sukces, ale z  drugiej każdy 

może powiedzieć, że zrobili-
śmy mało. W każdej gminie re-
alizowaliśmy inwestycje drogo-
we – powstały nowe ulice oraz 
chodniki i  ścieżki rowerowe. 
Gdyby nie współpraca z  gmi-
nami, ilość wyremontowanych 
i przebudowanych dróg powia-
towych byłaby znacznie mniej-
sza. Przypomnę, że przez wiele 
lat, właśnie dzięki współpracy 
z  gminami, otrzymywaliśmy 
rządowe środki na realizacje 
naszego drogowego projektu. 
Mam nadzieję, że w kolejnych 
latach nasz sprawdzony pro-
gram będziemy kontynuowany 
– mówi Marian Cichon, wice-
starosta gdański.
W  ostatnich kilkunastu mie-
siącach prawdziwą metamor-
fozę przeszły również szkoły, 
których organem prowadzą-
cym jest powiat. Najważniej-
szym był projekt dotyczący 
termomodernizacji budynków 
przy Zespole Szkół Ogrodni-
czych i  Ogólnokształcących 
w  Pruszczu Gdańskim oraz 
Zespole Szkół Rolniczych 
w  Rusocinie. Przypomnijmy, 
że powiat wykorzystał również 
unijne środki na uruchomie-
nie w  obu szkołach nowych 
kierunków nauczania. Dzię-
ki temu obie placówki mogły 
utworzyć i  wyposażyć nowe 
pracownie. 
– Mimo tych inwestycji myślę, 
że powinniśmy jeszcze popra-
cować nad tym, aby uczniowie 
szkół podstawowych chętniej 
wybierali nasze szkoły – przy-
znaje Stefan Skonieczny.

(lubek) 

– Każdy z was na pewno mógł-
by historię pisać na temat swoje-
go związku. Korzystając z  oka-
zji, dziękuję wam za przeżyte 
lata i  przykład, który dajecie 
młodym ludziom. Życzę wam 
przede wszystkim zdrowia, by-
ście kolejne wspólne lata prze-
żywali w spokoju – życzył ksiądz 
Nowak.
Irena i  Stanisław Holender po-
znali się na Żuławach, gdzie 
oboje zostali skierowani na staż 
do Długiego Pola. Nie mieli da-
leko, gdyż pan Stanisław pocho-
dzi z  okolic Wejherowa, a  jego 
małżonka spod niedalekiego 
Mierzeszyna.
– Po zakończonym stażu otrzy-
małam skierowanie do pracy 
w Bielkowie, a po pewnym czasie 
otrzymałam posadę w  urzędzie 
gminy. Mąż po krótkim pobycie 
w  Długim Polu również prze-
niósł się do Bielkowa. 5 paździer-
nika 1968 roku wzięliśmy ślub 

w Lublewie. Prawie 50 lat miesz-
kamy na terenie gminy Kolbudy 
i czujemy się tu bardzo dobrze – 
mówi nam Irena Holender.
Stanisław Holender, który skoń-
czył olsztyńską Akademię Rol-
niczo-Techniczną, swoje życie 
zawodowe związał z rolnictwem, 
pracując w  Bielkowie, Bąkowie 
i Goszynie. Złoci jubilaci wycho-
wali córkę oraz syna i doczekali 
się wnuczki.
Jubilatów zapytaliśmy o  recep-
tę na tak długie wspólne życie. 
Zdaniem państwa Holender to 
prosta sprawa.
– Przede wszystkim trzeba so-
bie pomagać i  ufać, a  w  razie 
sprzeczki nie trzeba obstawiać 
przy swoim, ale iść na kompro-
mis – radzą naszym Czytelnikom 
złoci jubilaci.
Wszystkim parom małżeńskim 
życzymy kolejnych jubileuszy, 
spędzonych w  zdrowiu, spokoju 
i szczęściu.

Krzysztof Lubański

JUBILEUSZ 65-LECIA OBCHODZILI:
Jadwiga i Józef Konkel

JUBILEUSZ 60-LECIA OBCHODZILI:
Alicja i Stanisław Kędziora, Irena i Eugeniusz Świderscy oraz Leokadia i Franciszek Trela

JUBILEUSZ 50-LECIA OBCHODZILI:
Barbara i Jerzy Janowscy, Irena i Stanisław Holender, Grażyna i Lech Drews, Wanda i Lech 

Zdrójkowscy, Leokadia i Edward Zagrożdzoń, Urszula i Jerzy Okrój, Lucyna i Edward 
Licznerscy, Urszula i Zdzisław Żółtowscy, Danuta i Henryk Moskwa, Teresa i Jerzy Cyran, 
Gabriela i Ryszard Romaszko, Marianna i Edwin Damps, Halina i Karol Wenig, Helena 

i Henryk Wójtowicz, Janina i Kazimierz Bieniek, Janina i Wiesław Moskwa, Irena i Edward 
Gazda, Larissa i Henryk Pilarscy, Anna i Hieronim Spat, Daniela i Zdzisław Milewscy, Sabina 

i Stefan Kustra, Alicja i Henryk Jassak, Stanisława i Zbigniew Witman, Krystyna i Ryszard 
Wensierscy, Brygida i Lech Mikla, Ludwika i Stanisław Kruk, Halina i Leon Łukaszewicz, 

Marianna i Bogusław Kornata, Barbara i Aleksander Małota.
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DRUGI JĘZYK OBCY OD V KLASY?

Niemiecka młodzież z wizytą 
u rówieśników w Kolbudach
Młodych mieszkańców Kolbud odwiedzili ich rówieśnicy z niemieckiego Uffenheim. Była to nie tylko okazja do 
pokazania historycznych perełek Pomorza, ale również sposobność do większej integracji.

Wymiana młodzieży z  Polski 
i Niemiec trwa już od blisko 10 
lat, a realizowana jest w ramach 
partnerstwa między gminami 
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Kolbudy i Uffenheim.
 – Na początku za bazę noc-
legową obieraliśmy szkoły. 
Z  czasem postanowiliśmy to 

zmienić i  teraz uczniowie śpią 
u rodzin polskich albo niemiec-
kich. Każdego roku późną wio-
sną młodzież z  naszej gminy 

odwiedza swoich rówieśników 
w Niemczech. W tym roku po 
raz pierwszy do naszego part-
nerskiego miasta pojechali 

także uczniowie ze szkół w Lu-
blewie i  Pręgowie. Mam na-
dzieję, że za rok dołączą do nas 
uczniowie ze szkoły w  Kowa-
lach. Niemcy przyjeżdżają do 
nas z  rewizytą zawsze na po-
czątku nowego roku szkolne-
go – mówi nam Robert Aszyk, 
dyrektor Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalne-
go w Kolbudach.
We wrześniu do gminy Kol-
budy przyjechała 40-osobowa 
grupa młodzieży i  nauczycieli 
z Niemiec. Goście z Uffenheim 
mieli okazję m.in. zwiedzić 
malborski zamek, Westerplatte 
i kolbudzką manufakturę.
 – Wspólne działania z  na-
szym niemieckim partnerem 
przynoszą naszej młodzieży 
wymierne korzyści. Mają bo-
wiem doskonałą okazję, aby 

ćwiczyć język niemiecki. Mó-
wiąc o  nauce języków obcych, 
chciałbym również powiedzieć, 
że po zakończeniu wdrażania 
reformy oświaty mamy w  pla-
nach wprowadzić w  szkołach 
podstawowych na terenie gmi-
ny Kolbudy naukę drugiego ję-
zyka obcego przynajmniej od 
V, a nie, jak dziś, od VII klasy 
podstawówki – dodaje Robert 
Aszyk.
Szkoła w  Kolbudach współ-
pracuje nie tylko z niemieckim 
partnerem. Przypomnijmy, że 
latem ZKPiG był organizato-
rem międzynarodowego obo-
zu żeglarskiego, w  którym – 
poza Polakami – uczestniczyli 
młodzi ludzie z  Litwy, Czech 
i Ukrainy.

(GR)
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POSZUKIWANIE BOHATERÓW NIEPODLEGŁEJ 

Finały powiatowe 
konkursu już za nami
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. Za nami finały powiatowe konkursu, podczas których jury wybrało pięć 
najciekawszych prezentacji.

Konkurs „Pomorskie drogi do 
Niepodległej” to jeden z  ele-
mentów programu obchodów 
100-lecia Niepodległości Pol-
ski i  Pomorza. Przez ostat-
nie miesiące uczniowie szkół 
średnich szukali w  swoim 
najbliższym otoczeniu boha-
terów wydarzeń sprzed stule-
cia. Mogli przy tym wybierać 
– albo sięgając po nazwiska 
z  przygotowanej w  ramach 
konkursu listy, albo samo-
dzielnie odnajdując postacie 
działające w  ich najbliższym 
otoczeniu – w  rodzinie czy 
najbliższym sąsiedztwie.
- Za nami już pięć finałów 
powiatowych imprezy. Tym 
samym znamy już wszystkie 
zespoły, które spotkają się 19 
października na uroczystej 
gali w  Teatrze Muzycznym 
w  Gdyni i  powalczą o  na-
grodę główną -  mówi Adam 
Krawiec, dyrektor Departa-
mentu Edukacji Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego.
Zadanie konkursowe pole-
gało na przygotowaniu przez 
uczniów prezentacji multime-
dialnej opowiadającej o  wy-
branym bohaterze. Podczas 
każdego z  finałów jury oce-
niało m.in. kreatywność, ory-
ginalność, poprawność mery-
toryczną oraz własną inter-
pretację tematu.
- Poziom wszystkich prezen-
tacji był bardzo wysoki, jed-
nak jurorzy zwracali szczegól-
ną uwagę nie tylko na zebra-
ne informacje, ale na „wkład 
własny”, czyli zaangażowanie 
uczniów. Niektóre zespoły 
wykonały bardzo dużą pracę 
osobiście odwiedzając opi-
sywane miejsca, przeprowa-
dzając wywiady z  ciekawymi 

Flash

ludźmi, wykonując dokumen-
tację fotograficzną i  filmową 
– wylicza Kamil Bemowski, 
z Pomorskiej Akademii Dzia-
łania, która jest koordynato-
rem konkursu.
Każdy z  finałów regional-
nych, oprócz wręczenia na-
gród zwycięzcom, był rów-
nież okazją do wspólnego 
obejrzenia filmu Filipa Ba-
jona „Kamerdyner”. Ten film 
(nagrodzony kilka dni temu 
Srebrnymi Lwami na festi-
walu w  Gdyni) doskonale 
wpisuje się w  ideę konkursu 
ogłoszonego przez marszałka 
Mieczysława Struka. To sze-
roka panorama naszej historii, 
w  której znajdziemy marze-
nie o  niepodległości, relacje 
polsko-kaszubsko-niemieckie 
i walkę o rodzimą tożsamość. 
Konkurs „Pomorskie drogi 
do Niepodległej” odbywa się 
w  dwóch etapach. Pierwszy 
etap to poziom powiatowy, 
a  jego finałem były uroczyste 
gale w  pięciu regionach wo-
jewództwa. Zwycięzcy fina-
łów powiatowych – w  sumie 
pięć zespołów - spotkają się 
19 października na uroczy-
stej gali w  Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni, gdzie ich pre-
zentacje powalczą o  nagrodę 
główną.
Konkurs realizowany jest 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego we współ-
pracy z  Pedagogiczną Biblio-
teką Wojewódzką w  Słupsku 
oraz Pomorską Akademią 
Działania w Nowym Dworze 
Gdańskim.
Pełna lista laureatów finałów 
powiatowych i  zwycięskie 
prezentacje znajdują się na 
stronie https://niepodlegla.
pomorskie.eu/ 

Zwycięzcy finałów powiatowych:
Gdańsk 21.09
Bohater Pomorza 
sprzed stu lat znale-
ziony - Władysław 
Cieszyński
V LO Gdańsk 
Uczniowie: Monika 
Kaczorowska, Natalia 
Jeleń, Karolina Kosecka
Opiekun: Jerzy 
Majewski

Sztum 21.09
Spadkobiercy Wolno-
ści w drodze do Tade-
usza Tollika 
ZSP nr 1 Kwidzyn 
Uczniowie: Izabela 
Marciniak, Julia Ko-
gut, Dominika Woelk 
Opiekun: Katarzyna 
Opacka 

Wejherowo 24.09
Antoni Abraham  
PZS nr 2 Wejherowo
Uczniowie: Sandra 
Rogala, Filip Lidzbar-
ski, Karol Malottki
Opiekun: Andrzej 
Tamulewicz.

Starogard 26.09
Jan Buchholz Wielki 
Starogardzianin
II LO Starogard 
Uczniowie: Marieta 
Domachowska, Marta 
Berg, Magdalena 
Osowska
Opiekun: Aleksandra 
Marczak

Bytów 27.09
Franciszek Leon 
Kręcki 
II LO Słupsk
Uczniowie: Wiktoria 
Augustyn, Patrycja 
Groch, Kaja Willich
Opiekun: Iwona 
Tłuchowska
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ZAPISY TYLKO DO SOBOTY

Klub „Senior+” oficjalnie otwarty
Tydzień temu dokonano uroczystego otwarcia Klubu „Senior+” w Kolbudach przy 
ulicy Polnej 55. W dalszym ciągu prowadzone są natomiast zapisy na bezpłatne 
zajęcia, które będą dedykowane starszym mieszkańcom naszej gminy.

Jak mówi Anita Richert-Kaź-
mierska, pełnomocnik Wójta 
Gminy Kolbudy ds. Seniorów, 
klub przystosowany został dla 
około dwudziestu osób.
– Zajęcia odbywać się będą dwa 
razy w  tygodniu: we wtorki 
i czwartki – w godzinach 9.00 
– 13.00. Dla seniorów została 
przygotowana ciekawa oferta 
programowa w  formie zajęć, 
warsztatów, spotkań, wycie-
czek, wizyt w instytucjach kul-
tury czy spacerów do ciekawych 
miejsc historycznych – dodaje 
Anita Richert-Kaźmierska.
Program przewiduje m.in za-
jęcia taneczne, muzyczne, 
sportowe, wykłady prawnicze, 
obywatelskie, historyczne, po-
gadanki z  zakresu aktywiza-
cji i  wsparcia osób starszych, 
wsparcie psychologiczne. 
Uczestnicy nawiążą kontakty 
społeczne i  nowe znajomości, 
będą mieli możliwość przeby-
wania w  grupie rówieśniczej, 
z profesjonalną kadrą i w kom-
fortowych warunkach. Warto 
podkreślić jeszcze, że udział 

w zajęciach jest całkowicie bez-
płatny. Ci, którzy chcą uczest-
niczyć w  zajęciach, muszą się 
pospieszyć, ponieważ termin 
zgłoszeń upływa w  sobotę 20 
października. Zapisy prowa-
dzone są telefonicznie (606 
371 769). Zgłaszać się można 

również drogą mailową (gfit-
mw@wp.pl). Liczba miejsc jest 
niestety ograniczona.
Dodajmy na sam koniec, że 
adaptację pomieszczeń przy 
Polnej 55 oraz zakup sprzętu 
i wyposażenia dokonano w ra-
mach projektu „Utworzenie 

JARMARK W NOWEJ ODSŁONIE

Grudzień pod znakiem imprez
Mimo że do grudnia jesz-
cze kawał czasu, to już teraz 
gdański magistrat poinfor-
mował o wydarzeniach, któ-
re będą organizowane ostat-
niego miesiąca tego roku.
– W tym roku Jarmark Bożo-
narodzeniowy odbędzie się 
w nowej odsłonie. Wśród no-
wości będzie specjalna stre-
fa gastronomiczna i gdańska 
karuzela dostępna za 1 zł dla 
posiadaczy Karty Mieszkań-
ca. A  sylwester świętować 
będziemy bez fajerwerków, 
ale za to w czterech dzielni-
cach Gdańska. Odliczanie 
do nowego roku odbywać się 
będzie w  rytm największego 
dzwonu carillonu. To będzie 
niezwykły sylwester – mówi 
Olimpia Schneider z Refera-
tu Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Bardzo ciekawie zapowia-
da się ostatnia noc 2018 
roku. W  oruńskim amfite-
atrze przywitamy nowy rok 
przy polskich hitach zespo-
łu Czerwone Gitary. Goście, 
którzy przybędą na Chełm 
do Jaru Wilanowskiego, 
będą mogli bawić się przy 
muzyce Łąki Łan, a na molo 
w Brzeźnie bawić będzie syl-
wetrowiczów C-Boola – naj-
lepszy polski DJ. Z  kolei na 
Targu Węglowym wystąpi 
zespół Brathanki.

– Dodatkowo podczas nocy 
sylwestrowej zostaną pod-
stawione specjalne autobusy, 
dzięki którym będzie moż-
na skorzystać ze wszystkich 
atrakcji, przemieszczając się 
między sylwestrowymi sce-
nami. Łączność pomiędzy 
imprezami zapewnią rów-
nież wejścia na żywo trans-
mitowane na telebimie usta-
wionym na Targu Węglo-
wym – informuje Olimpia 
Schneider.
Teresa Kuśmierska, dyrek-
torka Gdańskiego Archipe-
lagu Kultury mówi zaś, że 
z  uwagi na zdrowie wszyst-
kich zwierząt w tym roku nie 
będzie pokazów fajerwerków.
– Tradycyjne odliczanie do 
północy odbywać się bę-
dzie w  rytm największego, 
3-tonowego dzwonu caril-
lonu św. Katarzyny. Powsta-
nie również specjalny utwór 
muzyczny, którym rozbrzmi 
gdański carillon. Po półno-
cy zaś na Targu Węglowym 
odbędzie się specjalny po-
kaz laserowy – dodaje Teresa 
Kuśmierska.
1 grudnia rozpocznie się Jar-
mark Bożonarodzeniowy, 
który potrwa do 23 grudnia. 
W tym roku pojawiają się na 
nim nowe atrakcje.

(GR)

Klubu Senior+ w  Kolbudach” 
dzięki wsparciu finansowane-
mu z  Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020, 
Edycja 2018.

(GR)
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TENISOWE GRAND PRIX

Zwyciężył Okuniewski
Przez kilka miesięcy rywali-
zowano o  miano najlepszego 
tenisisty. Na kortach w  Kol-
budach nie brakowało walki, 
emocji i  zaangażowania. Pod 
koniec września poznaliśmy 
tego, który w  cyklu pięciu 
turniejów z rakietą radził so-
bie najlepiej. Tryumfatorem 
tegorocznej edycji Grand Prix 
Kolbud został Robert Oku-
niewski z Bielkówka.
 – Od maja do września na 
kortach tenisowych w  Kol-
budach podziwialiśmy poje-
dynki 24 zawodników, którzy 
włączyli się do walki o  zwy-
cięstwo w  całym cyklu. Do 

rozegrania mieli pięć turnie-
jów z  czego punkty z  czte-
rech najlepszych liczyły się do 
końcowej klasyfikacji – mówi 
Karol Skwirowski, współor-
ganizator zawodów. 
W finałowym turnieju wygrał 
Robert Okuniewski, młody 
zawodnik z Bielkówka, który 
okazał się bezkonkurencyj-
ny i  przypieczętował swoje 
zwycięstwo w  całym cyklu. 
Drugie miejsce zajął Leon 
Binkiewicz z Pruszcza Gdań-
skiego, a  na trzecim miejscu 
uplasował się Wojciech Pio-
trowicz z Kolbud. 

(RoN)
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 Najlepsza trójka tenisowego Grand Prix Kolbud

EKIPA Z KOWAL NAJLEPSZA W IGRZYSKACH

Gmina stojąca szachistami
Za nami drużynowe Gminne Igrzyska Dzieci w szachach, które rozgrywano 
w Kolbudach. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Kowalach.

Od wielu już lat organizatorem 
młodzieżowych zmagań przy 
szachowej planszy jest Zespół 
Kształcenia Podstawowego 
i  Gimnazjalnego. To właśnie 
gospodarze szachowych poty-
czek uplasowali się na 2. miej-
scu. Na najniższym stopniu po-
dium stanęli natomiast młodzi 
szachiści ze Szkoły Podstawo-
wej CET w Kowalach.
Nad prawidłowym przebie-
giem zawodów czuwał Krzysz-
tof Jurkiewicz, wielki pasjonat 
i nauczyciel tej królewskiej gry. 
Warto przy okazji dodać, że 
Krzysztof Jurkiewicz od wielu 
lat prowadzi na terenie gmi-
ny Kolbudy zajęcia dla dzieci 
i młodzieży.
– Mistrzostwa szkół podsta-
wowych odbywają się rokrocz-
nie od wielu już lat. Kolbudy to 
wyjątkowa gmina, gdyż w każ-
dych tego typu zawodach biorą 
udział przedstawiciele wszyst-
kich niemal szkół. W  tym 
roku na szczeblu gminnym ry-
walizowało sześć drużyn. To 
najsilniejsza szachowo gmina 
w  powiecie gdańskim i  jedna 

z  silniejszych w województwie 
pomorskim – mówi Krzysztof 
Jurkiewicz.
Warto podkreślić, że w  dar-
mowych zajęciach, które orga-
nizowane są na terenie gminy 
Kolbudy, uczestniczą ucznio-
wie „zerówek”, szkół podsta-
wowych, jak również gimna-
zjaliści. Grafik zajęć sporto-
wych dostępny jest na stronie 
internetowej www.kolbudy.
pl. Krzysztof Jurkiewicz – za 
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NASI GRAJĄ JUŻ W ŚRODĘ

Derby w piłkarskim Pucharze Polski 
W najbliższą środę rozegrana 
zostanie kolejna, czwarta już 
runda piłkarskiego Pucharu 
Polski. Na tym etapie roz-
grywek powiat gdański re-
prezentowany jest przez trzy 
zespoły. Niestety jeden z nich 
odpadnie.
Do IV rundy Pucharu Polski 
awansowały drużyny GKS 
Kowale, Czarnych Pruszcz 
Gdański i  GKS Kolbudy. 
Najbardziej dramatyczne 
spotkanie rozegrali zawod-
nicy z  Kolbud, którzy grali 
z gdańskim Jaguarem. W re-
gulaminowym czasie gry żad-
na z drużyn nie potrafiła zdo-
być gola. Rozstrzygnięcia nie 
przyniosły również kolejne 
dwa kwadranse gry. O awan-
sie do kolejnej rundy rozgry-
wek musiały decydować rzuty 
karne. Te lepiej wykonywali 
IV-ligowcy z  Kolbud, którzy 
wygrali ostatecznie 6:5.
Tylko jedna bramka decy-
dowała o  zwycięstwie Czar-
nych, którzy w  Pruszczu 
Gdańskim 4:3 pokonali Wi-
kęd Luzino. Pewne zwycię-
stwo odniosła jedynie ekipa 
z Kowal, która 3:1 ograła na 
własnym boisku Wierzycę 
Pelplin. Warto kilka dobrych 
słów powiedzieć o  zespo-
le GTS Mokry Dwór, który 

  W Pucharze Polski dojdzie na boisku w Kowalach do derbów powiatu gdańskiego 

nadspodziewanie dobrze spi-
sywał się w  pucharowych roz-
grywkach. Piłkarze z Mokrego 
Dworu rywalizację rozpoczęli 
od drugiej rundy PP, w  której 
4:2 uporali się z tczewską Unią. 
W  kolejnej rundzie GTS od-
prawił z  kwitkiem Kolegium 
Sędziów Pomorskiego ZPN, 
zwyciężając 2:0. Kolejny ry-
wal – Nadmorska Liga Szóstek 

– okazał się zbyt wymagający, 
gdyż rywale rozgromili GTS 
Mokry Dwór 10:2. 
Na IV rundzie udział w Pucha-
rze Polski zakończyli również 
piłkarze z Pszczółek, którzy na 
własnym stadionie 5:0 rozbici 
zostali przez rezerwy Lechii 
Gdańsk. 
W  najbliższą środę dojdzie 
do kolejnych derbów powiatu 

gdańskiego, w  których eki-
pa Czarnych Pruszcz Gdań-
ski podejmować będzie GKS 
Kowale. Trzeci z  naszych 
reprezentantów podejmować 
będzie Kaszubię Kościerzy-
na. O  wynikach poinformu-
jemy oczywiście na naszych 
łamach. 

(GR)

naszym pośrednictwem – go-
rąco zachęca do gry i  jednym 
tchem wymienia jej zalety, któ-
re odgrywają niebagatelną rolę 
w ogólnym rozwoju dziecka.
– Rozwija się pewne cechy, 
które odgrywają ogromną rolę 
w  życiu człowieka. To kon-
centracja, zdolność logicznego 
myślenia, wyobraźnia, sztuka 
przegrywania, która też jest 
ważna. Nie jest sztuką oswo-
ić się z  wygraną. Sztuką jest 

pogodzić się z  porażką – tłu-
maczy Krzysztof Jurkiewicz.
Kiedy najlepiej rozpocząć przy-
godę z  szachami? W  wieku 
sześciu lat można już poznawać 
tajniki gry. Nie ma natomiast 
górnej granicy wieku, gdyż na 
rywalizację z  wykorzystaniem 
pionków i  figur nigdy nie jest 
za późno.

(GR)




