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Otwarcie basenu
w Kolbudach w 2021 roku

Uroczyste otwarcie pływalni w Kolbudach powinno nastąpić w 2021 roku – takie zapewnienie padło z ust wójta Andrzeja Chruścickiego podczas styczniowej
sesji Rady Gminy Kolbudy. Świadkami tej deklaracji byli nie tylko gminni radni,
ale również grupa mieszkańców, którzy z uwagą przysłuchiwali się obradom.
Budowa basenu to temat, który w ostatnich tygodniach budził wiele emocji
wśród lokalnej społeczności. Pojawiały się opinie, że tak długo wyczekiwana
przez mieszkańców inwestycja nie będzie kontynuowana.
Podczas sesji Rady Gminy Kolbudy ucięto jednak wszelkie plotki jakoby wykop,
w którym posadowiona będzie pływalnia miał zostać zasypany. Wójt Andrzej
Chruścicki zapewnił, że inwestycja będzie
kontynuowana, a środki na ten cel zaplanowano w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2029. Nie jest
jednak tajemnicą, że projekt budowlany
pływalni zostanie poddany modyfikacjom
dostosowującym koszty przedsięwzięcia
do możliwości finansowych gminy.
– Zamiast basenu za około 25 milionów
złotych będziemy budować basen za 14 milionów – mówił wójt Andrzej Chruścicki
podczas sesji. – Pływalnię chcemy oddać do
użytku w 2021 roku. Chodzi nam o to, żebyśmy basen mogli szybko udostępnić mieszkańcom, a nie tylko go budować. W przeciwnym wypadku realizacja trwałaby 4-5 lat,
a my nie moglibyśmy korzystać z pływalni.
Rozmawiamy z wykonawcą i ograniczamy
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zakres, aby zamknąć się w kwocie 14 milionów. Wykorzystamy to co zrobiono do tej
pory i nie zadłużamy bardziej gminy.
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
odpowiadał na pytania radnych dotyczące
zmian jakie wprowadzone zostaną do projektu.
– Basen będzie dostosowany do potrzeb
szerokiej grupy osób – mówił Adam Babkiewicz. – Zawierać będzie dwie niecki. Jedna
składać się będzie z sześciu torów o długości 25 metrów, a jej głębokość wyniesie od
1,2 metra do 1,8 metra. Głębokość drugiej
niecki, w której prowadzona będzie nauka
pływania czy zajęcia fitness, wyniesie od 60
do 90 centymetrów.
Jak mówiono podczas sesji basen w nowej
wersji nie będzie posiadał ruchomego dna,
co zakładał pierwotny projekt. Ograniczona
zostać ma również liczba witryn na frontowej ścianie obiektu, co pozwoli ograniczyć
koszt budowy. Inwestor dołoży też starań,

aby towarzysząca pływalni infrastruktura,
w miarę możliwości, mogła być w przyszłości uzupełniana i rozbudowywana.
W trakcie dyskusji radni zwracali uwagę,
że pływalnia nie jest budowana wyłącznie
z myślą o mieszkańcach Kolbud, a o społeczności całej gminy. Będą z niej mogli korzystać zarówno najmłodsi, jak i seniorzy.
Wiadomość o zamiarze kontynuowania inwestycji została przyjęta z zadowoleniem
i ulgą przez wielu mieszkańców. W mediach
społecznościowych pojawiają się jednak
pytania o koszty funkcjonowania pływalni
oraz tzw. biznesplan dla nowego obiektu.
Na konkretne wyliczenia i opracowania
przyjdzie jednak czas, gdy poznamy ostateczny kształt zmodyfikowanego projektu
pływalni.
W tej chwili na placu budowy trwa przerwa
podyktowana warunkami pogodowymi.
Prace będą kontynuowane po zatwierdzeniu projektu zamiennego. (ron)
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Rada Gminy Kolbudy uchwaliła budżet
na rok 2019

Radni Gminy Kolbudy przyjęli budżet na rok 2019. Dochody określone w uchwale opiewają na kwotę 111 991 933,00
złotych. Wydatki przewiduje się na poziomie ponad 115 591 533,00 złotych. Deficyt budżetowy wynosi 3 599 600,00 zł,
co stanowi 3,2 proc. dochodów budżetowych. Podczas sesji przyjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbudy na lata 2019-2029.
Zarówno Wieloletnia Prognoza Finansowa, jak i budżet na rok 2019 zyskały poparcie ośmiu radnych, przy siedmiu głosach wstrzymujących się. Plan dochodów i wydatków na rok 2019, wraz z prognozą na najbliższe dziesięć lat zostały
przyjęte bez głosu sprzeciwu.
– Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali za
tym budżetem – zwrócił się do radnych wójt
Andrzej Chruścicki. – W mojej opinii jest to
budżet przede wszystkim odpowiedzialny
i realny do wykonania. Nie o to chodzi, żeby
coś rozpocząć, tylko żeby skończyć. Zaproponowany budżet taki właśnie jest. Wiemy
kiedy chcemy kończyć, a nie tylko rozpoczynać poszczególne inwestycje.
Budżet kompromisu
Radni zwracali uwagę, że przyjęty plan
wydatków zapewne nie usatysfakcjonuje
wszystkich mieszkańców. Nie brakowało
opinii, że przysłowiowy tort, który trzeba podzielić na wszystkie sołectwa – ze względu na
zadłużenie gminy – jest stosunkowo skromny. Podkreśliła to również Przewodnicząca
Rady Gminy Kolbudy
– Życzę wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy realizacji tego budżetu – mówiła
po głosowaniu Emilia Jóźwik. – Mam świadomość, że nie jest to budżet satysfakcjonujący nas wszystkich. Wiemy, że jest to budżet
kompromisu. Wierzę, że dzięki tym dyskusjom, które miały miejsce dzisiaj, ale również
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, podczas
wielu spotkań radnych, uda nam się gminę
dobrze prowadzić.
W przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy
budżecie dochody bieżące ustalono na
kwotę 108 488 933,00 złotych a dochody
majątkowe na 3 503 000,00 złotych. Z kolei

wydatki bieżące budżetu określono na poziomie 102 567 790,00 złotych, natomiast
majątkowe 13 023 743,00 złotych.
Łączna wysokość rezerw budżetowych wyniesie 700 000,00 zł. Z czego na wydatki nieprzewidziane zabezpieczono 380 000,00
złotych. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rezerwie
celowej zaplanowano 320 000,00 złotych.
Inwestycje za ponad 13 milionów złotych
Mieszkańców analizujących budżet interesują przede wszystkim wydatki planowane na realizację inwestycji. Na ten cel
w budżecie na rok 2019 gmina chce przeznaczyć ponad 13 milionów złotych. Na
liście zadań budowlanych, remontowych
i modernizacyjnych ujęto ponad 60 pozycji. Wśród inwestycji drogowych, które
pochłoną najwięcej środków znajdujemy
budowę ulicy Wojska Polskiego w Lublewie
Gdańskim oraz budowę ulicy Podgórnej,
Straszyńskiej i Rzemieślniczej w Jankowie
Gdańskim. Około 3 miliony złotych zaplanowano również na dokończenie budowy
szkoły w Kowalach.
W planie budżetu ujęto również dofinansowanie zadań stanowiących inicjatywę
lokalną. We współpracy z mieszkańcami
realizowana będzie budowa kanalizacji
sanitarnej i wodociągu w miejscowościach
Lublewo Gdańskie, Bielkówko i Otomin.

Warto zaznaczyć, że z zaplanowanej kwoty ponad 13 milionów złotych skorzystają
wszystkie sołectwa Gminy Kolbudy.
– Na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, jak budowa kanalizacji, gmina planuje
w tym roku wydać około 1,5 miliona złotych
– mówi Adam Babkiewicz , kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Na budowę i modernizację infrastruktury drogowej
planujemy przeznaczyć około 5,4 miliona zł.
Infrastruktura oświatowa pochłonie około
4 milionów złotych. Około 600 tysięcy chcemy też przeznaczyć na oświetlenie ulic. Około 450 tysięcy złotych planujemy wydać na
rozbudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.
Na kwotę 1 051 917,00 złotych określono
w budżecie wydatki na obsługę długu.
(ron)

Od marca zapłacimy mniej za śmieci

Od 1 marca 2019 roku w Gminie Kolbudy obniżona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Gminy Kolbudy. Zmniejszenie
stawki za wywóz śmieci było jednym z punktów programu wyborczego wójta Andrzeja Chruścickiego.
Zgodnie z nowymi regulacjami miesięczna
stawka – w przypadku, gdy zadeklarowaliśmy gromadzenie selektywne odpadów
– wyniesie 18 złotych (od osoby). Mieszkańcy, którzy nie segregują śmieci zapłacą
kwotę 36 złotych miesięcznie (od osoby).
– Bardzo się cieszę, że udało się obniżyć
stawkę – powiedziała Emilia Jóźwik, przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy. – Mam
nadzieję, że w przyszłym roku również
będą ku temu możliwości. Jeszcze jako
radni poprzedniej kadencji wielokrotnie
zgłaszaliśmy, że opłaty te były za wysokie.
Dziękuję, że Wójt już na początku swojej kadencji przyjrzał się temu i chociaż taką obniżkę wprowadził. Na pewno będzie to dla
mieszkańców znakiem, że można lepiej.
Decyzja o zmniejszeniu stawek za wywóz
odpadów została przyjęta głosami wszyst-
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kich piętnastu radnych. Zadowolenia z tego
faktu nie krył wójt Andrzej Chruścicki.
– Ta obniżka była możliwa dzięki znalezieniu możliwości zaoszczędzenia w Urzędzie
Gminy Kolbudy, ponieważ część kosztów
związanych z gospodarowaniem odpadami
przeszło do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych – mówił wójt Andrzej Chruścicki. –
W samej spółce nie udało się jeszcze uzyskać
oszczędności, które pozwoliłyby na zmniejszenie opłaty. Jak takie możliwości będą,
to pomyślimy o dalszej obniżce. Na chwilę
obecną 18 złotych od osoby za śmieci segregowane jest to maksimum na jakie mogliśmy sobie pozwolić przy korekcie stawki.
Radni sugerowali również, aby w dalszej
perspektywie rozważyć możliwość wprowadzenia w gminie pełnej selekcji i zarabiania na sprzedaży odpadów. Pomóc

w tym miałby Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Wójt Andrzej
Chruścicki zwrócił jednak uwagę, że Gmina Kolbudy jest jeszcze zbyt mała na stosowanie takiego rozwiązania. Utworzenie
PSZOK w tej chwili generowałoby zapewne
wyższe koszty niż ewentualny zysk z jego
funkcjonowania. Nie oznacza to jednak, że
jako rozwojowy samorząd, w którym liczba
mieszkańców systematycznie wzrasta, nie
zdecydujemy się w przyszłości na utworzenie miejsca, w którym prowadzona będzie
dokładna selekcja poszczególnych frakcji
odpadów. Problemem może być jednak
znalezienie właściwej lokalizacji, bo jak
mówił radny Wiesław Rusiecki – nikt nie
chce mieć PSZOK w pobliżu swojego domu.
(ron)
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Na tę inwestycję w Jankowie Gdańskim
czekano z niecierpliwością. Warunki jazdy
mocno uczęszczanymi drogami sołectwa
od dawna wywoływały niezadowolenie
lokalnej społeczności. Błoto po intensywnych opadach deszczu, natomiast w ciepłe
letnie dni tumany kurzu unoszące się w powietrzu dawały się we znaki kierowcom
i okolicznym mieszkańcom.
W ciągu najbliższych siedmiu miesięcy
warunki jazdy ulicami Jankowa Gdańskiego powinny ulec znacznej poprawie.
W ostatnich dniach grudnia br. wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę, której
przedmiotem jest budowa fragmentów
ulic: Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia
drogowego.
Inwestycja zostanie zrealizowana na odcinku od skrzyżowania ulic Jankowskiej
z Rzemieślniczą, poprzez ul. Straszyńską
do skrzyżowania ul. Podgórnej z ul. Chabrową, długości ok. 480 m.
W zakresie prac objętych zamówieniem
zawarto m.in. wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej, chodników oraz zjazdów. Projekt przewiduje również budowę
oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego. Budowlańcy będą również musieli usunąć kolizję z istniejącym

wodociągiem, kanalizacją sanitarną i gazociągiem. Po zakończeniu prac ziemnych
firma realizująca zadanie zadba o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
nowej drogi.
– Zakres prowadzonych prac sprawi, że
mieszkańcy będą musieli korzystać z alternatywnych dróg dojazdu do swoich posesji, co może być uciążliwe – mówi Adam
Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji
i Remontów. – Prosimy o wyrozumiałość.
Dołożymy wszelkich starań, aby te niedogodności trwały jak najkrócej.
Do końca wakacji inwestycja powinna zostać zakończona. (ron)

Podpisano umowę na
budowę ulic w Jankowie
Gdańskim

Przed końcem lipca 2019 roku powinna zakończyć się budowa ulic Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Wójt Andrzej
Chruścicki podpisał umowę z wykonawcą prac, które znacznie poprawią
komfort jazdy drogami sołectwa. Realizacji zadania podjęła się Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert. Koszt przedsięwzięcia wynosi 2 045 000
złotych brutto.

1,3 miliona zł na likwidację 35 szamb

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Kolbudy pożyczki w kwocie ponad 1,3 miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Otominie. Użyczenie pieniędzy odbywa
się na preferencyjnych warunkach. Dzięki inwestycji zlikwidowanych zostanie 35 tzw. „szamb”, które mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe.
Podpisy pod stosowną umową z WFOŚiGW złożyli wójt Andrzej
Chruścicki i skarbnik Jarosław Falkowski.
– Za chwilę usłyszę pewnie, że miesiąc po objęciu stanowiska zaciągnąłem pierwszą pożyczkę – żartował wójt Andrzej Chruścicki.
– Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że cel na jaki zostaną przeznaczone środki jest niezwykle ważny, a warunki kredytu bardzo preferencyjne. Po wykonaniu zadania umorzeniu podlega 25 procent
pożyczonej kwoty. Wybudowana kanalizacja przez długie lata służyć

będzie naszym mieszkańcom. Inwestycja poprawi stan sanitarno-higieniczny wsi oraz wpłynie na poprawę stanu czystości wód na
obszarze całej gminy. Efektem inwestycji będzie uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Otomin oraz
gminy Kolbudy.
Z nowej kanalizacji korzystać będą mieszkańcy ulic: Borówkowa,
Słoneczna, Polna, Dziewicza i Konna. Na terenie objętym inwestycją gospodarka ściekowa nie jest uregulowana. W chwili obecnej
ścieki odprowadzane są do indywidualnych bezodpływowych
zbiorników tzw. „szamb”, które w przypadku nieszczelności zanieczyszczają wody powierzchniowe.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę dwóch przepompowni ścieków. Sumaryczna długość sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wynosić będzie ok. 2,8 km, a długość sieci kanalizacji
tłocznej ok. 0,9 km. Ścieki sanitarne z poszczególnych zabudowań
będą spływały do kolektora głównego, którym odprowadzane
będą do istniejącego kolektora tłocznego i dalej – poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej – do systemu kanalizacyjnego miasta
Gdańsk. Do nowej instalacji podłączonych zostanie 35 budynków,
co spowoduje wyłączenie z eksploatacji 35 zbiorników bezodpływowych.
Wartość zadania wyniesie 2 113 274,00 zł netto. Częściowo umarzalna pożyczka udzielona Gminie Kolbudy przez WFOŚiGW to kwota 1 378 100,00 zł. (ron)
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Zebrała ponad 16 milionów dla WOŚP. Pracuje w Kolbudach!
O prowadzonej na profilu społecznościowym Facebook akcji „Zapełnijmy ostatnią
puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP” słyszeli chyba wszyscy. Zbiórka, której inicjatorką jest Patrycja Krzymińska gościła w serwisach informacyjnych największych
stacji telewizyjnych. Jest też jednym z najczęściej komentowanych tematów w mediach społecznościowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na co dzień Pani Patrycja
prowadzi pracownię krawiecką w Kolbudach.
Jesteśmy świadkami wydarzenia bez precedensu. Spontanicznie zainicjowana przez użytkowniczkę Facebooka kwesta do wirtualnej
skarbonki określanej mianem „ostatniej puszki
Pawła Adamowicza” przerosła wszelkie oczekiwania. Założeniem autorki pomysłu było zebranie 1000 złotych. Ostatecznie przekroczyło
kwotę… 16 milionów złotych! Do akcji włączyło się ponad 260 tysięcy darczyńców. Pani Patrycja, to osoba o wielkim sercu i nie mniejszej
skromności. Jak mówi nie chce, aby jej działalność gospodarczą łączono z prowadzoną w
mediach społecznościowych akcją. Na prośbę
zainteresowanej nie podajemy więc nazwy pracowni pani Patrycji.
Wolontariuszce, która swoim pomysłem zszokowała nawet Jurka Owsiaka zadaliśmy kilka
pytań.
Liczyła Pani ilu wywiadów udzieliła w związku z akcją „Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana
Prezydenta na WOŚP”?
– Nie, nie liczyłam (śmiech). Mówiąc szczerze
w pewnym momencie przestałam już nad tym
panować. W ostatnich dniach było mało snu, co
skutkowało przeogromnym zmęczeniem.
Wszystkie rozmowy rozpoczynały się zapewne od tego samego pytania. Skąd pomysł? Nie
będę więc oryginalny.
– Pomysł przyszedł 14 stycznia, gdy oglądałam
telewizję. Pokazano film z Prezydentem Pawłem Adamowiczem. Był bardzo szczęśliwy ze
swojego osobistego rekordu i kwoty jaką udało
mu się zebrać. Uczestniczyłam tego dnia w finale Orkiestry, biegałam z rodziną aby wrzucać
pieniądze do puszek wolontariuszy. Zaczęłam
żałować, że nie udało mi się w tym roku spotkać
pana Pawła Adamowicza na ulicy Długiej i wrzucić mu pieniędzy. Dotarło do mnie, że takich
ludzi jest pewnie więcej i może ja utworzę taką
zbiórkę na WOŚP, do której zaproszę znajomych.
Oni zachęcili swoich i akcja zaczęła przybierać
na sile. Nie spodziewałam się. Początkowo były
obawy czy uda nam się w ogóle uzbierać chociaż
tysiąc złotych…
Pan Prezydent w jednej ze swoich ostatnich
wypowiedzi udzielonych do kamery stwierdził „czuję intuicyjnie, że padnie rekord”. Tak
się stało, w dużej mierze dzięki pani.
– Faktycznie. Przyznam szczerze, że dopiero niedawno miałam okazję zobaczyć tę wypowiedź…
Skąd pomysł, żeby zbiórkę przeprowadzić
z wykorzystaniem mediów społecznościo-

wych? Miała już pani wcześniej jakieś doświadczenia w tego typu akcjach?
– Absolutnie nie. To była pierwsza moja zbiórka
i przy jej okazji nauczyłam się jak płaci się kartą kredytową (śmiech). Znajomi tworzą zbiórki
urodzinowe, wybierają organizacje, na które
chcą wpłacać pieniądze. Kilka razy pojawiła mi
się taka wiadomość gdy przeglądałam facebooka. Pomyślałam, że to może dobry pomysł, aby
za pomocą tego właśnie narzędzia zebrać pieniądze na WOŚP.
Była pani wcześniej jakoś związana z WOŚP?
Pracowała pani np. jako wolontariusz?
– Wolontariuszem nigdy nie byłam. Co roku
chodziliśmy jednak z rodziną na finały Orkiestry
i zasilaliśmy jej konto wrzucając pieniądze do
puszek.
Jak wyglądało pani spotkanie z Jurkiem
Owsiakiem?
Gdy spotkaliśmy się z Jurkiem we wtorek 22
stycznia na koncie było chyba 5 czy 6 milionów
złotych. Powiedział nam , że to coś niebywałego. Mają 27 lat doświadczenia w prowadzeniu
Orkiestry i nigdy się nie zdarzyło, aby jedna
zbiórka pociągnęła za sobą takie masy ludzi. Był
mocno zszokowany. Zadzwonił do mnie o północy z wtorku na środę i powiedział, że to niewiarygodne. Siedział przy komputerze i z zapartym tchem śledził jak rośnie kwota na koncie.
Będzie pani miała jakiś wpływ na co zostaną
wydane zebrane przez panią pieniądze?
– Wpływu na to nie mam, bo się na tym nie znam.
Jedyne ustalenie jest takie, że pieniądze zostają
w Gdańsku, mieście Prezydenta Pawła Adamowicza. W sprzęt zostaną więc doposażone nasze
gdańskie szpitale. Na pewno część kwoty zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznej karetki dla wcześniaków. O przeznaczeniu reszty
zdecyduje WOŚP, której przedstawiciele są w
stałym kontakcie ze szpitalami. Sondują jakie
jest zapotrzebowanie i zdecydują jak optymalnie wykorzystać te środki.
Myśli pani o tym żeby bardziej się związać
z WOŚP? Stała się pani osobą popularną i na
pewno będzie pani kojarzona z Orkiestrą.
– Szczerze mówiąc nie myślałam jeszcze o tym.
Za to moja córka szybko „ogarnęła” temat i już
podjęła decyzję, że będzie wolontariuszką
WOŚP. Razem z synem w przyszłym roku będą
więc chodzić z puszką. Na pewno będę towarzyszyć dzieciom w tej kweście.
Spotkała się już pani z Aleksandrą Dulkie-

wicz, p.o. Prezydenta Miasta Gdańska czy
miała pani okazję porozmawiać również z rodziną Prezydenta Pawła Adamowicza?
– Tak. Było, to spotkanie, któremu towarzyszyło
wiele emocji. Bardzo się go bałam. Przekazaliśmy kondolencje od całej naszej rodziny i znajomych. To przykre, że taka tragedia wydarzyła
się w dniu, w którym wszyscy wznoszą się ponad podziały. Gdy wszyscy chodzimy dumnie
z serduszkiem na piersi. Nikt nie spodziewałby
się takiego ataku nienawiści i czystego zła w tak
pięknym dniu.
Prowadzi pani w Kolbudach zakład krawiecki
czy wielu pani klientów wie już, że ich krawcowa to „ta pani od 16 milionów dla Owsiaka”?
– Do tej pory nie było nikogo, kto by wiedział, że
ja to ja…
Ale przed chwilą, w trakcie naszej rozmowy
weszła klientka, która mówiła, że widziała
panią w telewizji.
– A, faktycznie. Pani z guziczkami… Zastanawiała się czy w najbliższych dniach będzie otwarte.
To jedyny taki przypadek. W poniedziałek byłam
w pracy, a wówczas już było głośno o tej akcji.
Klienci normalnie przychodzili, zostawiali swoje
rzeczy i zamawiali inne do uszycia. Nikt nic nie
wiedział. To całkiem przyjemne, bo wolę pozostać jednak anonimowa.
No właśnie, gdy umawialiśmy się na rozmowę
zastrzegła pani, że nie chce, aby informować
o nazwie pracowni. Dlaczego?
– Akcja zbiórki pieniędzy wypłynęła prosto
z serca. Nie była ukierunkowana na chęć zysku
czy wypromowania swojej firmy. Właśnie dlatego nigdy i nigdzie nie podawałam nazwy mojej
pracowni. Uważam, że to nie czas ani miejsce na
promowanie swojej osoby.
Zapytam jeszcze tylko o jedną rzecz zupełnie
niezwiązaną z prowadzoną przez panią zbiórką. Jest pani mieszkanką Borkowa, dlaczego
zdecydowała się pani prowadzić działalność
gospodarczą w Kolbudach?
– Z Borkowa w stronę Kolbud rano nigdy nie ma
korków (śmiech). Gdy wracamy do domu jest
tak samo. Nasza miejscowość leży pomiędzy
Gdańskiem a Kolbudami. Odległość dojazdu do
pracy byłaby więc taka sama. Zdecydowaliśmy
się na opcję wygodniejszą i taką… bardziej kameralną.
Dziękuję za rozmowę.
Roman Nowak

Odszedł Szczepan Czerwiński.
Społecznik i człowiek o wielkim sercu

1990 roku prezesował też Zarządowi Gminnemu
OSP w Kolbudach.
Podejmował inicjatywy służące integracji ludności kaszubskiej. Był jednym z fundatorów
sztandaru Pręgowa o motywach kaszubskich,
wykonanego przez hafciarkę z Bytowa Ingrit
Mach.
Pan Szczepan przez większość swojego dorosłego życia prowadził kronikę, w której systematycznie notował wszystkie najważniejsze
wydarzenia. W grubej, zapisanej zwartą czcionką, księdze znajdujemy fotografie i kopie dokumentów upamiętniające rodzinne imprezy
i jubileusze. Natrafiamy na notatki opisujące
wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu
wojennego czy śmierci kardynała Wyszyńskiego. Pan Szczepan zbierał też wszystkie publikacje prasowe poświęcone swojej działalności
społecznej oraz liczne publikacje opisujące jego
przydomowe muzeum.
Nie wszyscy wiedzą, że Szczepan Czerwiński był
głównym inicjatorem budowy Ośrodka Zdrowia
w Kolbudach. Na kartach kroniki znajdujemy
fotografię z 1973 roku upamiętniającą uroczystość oddania do użytku lokalnej przychodni.
Na zdjęciu Pan Szczepan otrzymuje bukiet kwiatów.
Przez lata wspierał też podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszczu Gdań-

skim, kupując im regularnie świąteczne prezenty i przekazując środki finansowe ze sprzedaży… końskich podków, które najpierw z pasją
gromadził. Te symbole szczęścia do dziś zdobią
zresztą zabudowania wokół domu Szczepana
Czerwińskiego.
W swoim przydomowym muzeum zgromadził
przez lata wiele cennych eksponatów. Wśród
nich stare młynki do kawy, pralki, moździerze,
żelazka, cepy, lampy do bryczek, koła do wozu.
Nie brakuje tam przedmiotów będących przed
laty na wyposażeniu jednostek straży pożarnej.
Honorowe miejsca w muzeum zajmują również
militaria.
Znaczna część eksponatów pochodzi z rejonu dawnego Wolnego Miasta Gdańska i terenu
południowo-wschodnich Kaszub, a więc gmin:
Somonino, Żukowo, Przywidz, Kolbudy. Wydobywane ze strychów, wypatrzone i nabywane
od znajomych tworzą sporą kolekcję.
– Dobrze jest żeby młodzi wiedzieli jak kiedyś się
żyło – mawiał Pan Szczepan pytany o sens gromadzenia starych przedmiotów.
Przez lata prywatne muzeum Pana Szczepana
licznie odwiedzali turyści. Gospodarz wszystkim gościom z pasją opowiadał o swoich skarbach, których jak sam mówił, zgromadził około
3 tysięcy. Jeszcze za życia Szczepan Czerwiński
zastanawiał się jakie będą dalsze losy jego kolekcji. Dziś trudno odpowiedzieć na to pytanie…

26 grudnia 2018 roku odszedł Szczepan Czerwiński, wieloletni mieszkaniec Pręgowa.
Wielki społecznik, pasjonat historii i kultury
Kaszub, założyciel przydomowego muzeum,
inicjator wielu ważnych dla naszego regionu
wydarzeń zmarł dzień po swoich 88 urodzinach.
Człowiek instytucja. Tak w największym skrócie
określić można Pana Szczepana Czerwińskiego
z Pręgowa, którego życiorys mógłby posłużyć
za scenariusz niejednego filmu. Ten zasłużony
dla rozwoju gminy społecznik, pasjonat historii,
kultury i kronikarz lokalnych wydarzeń urodził
się w Somoninie 25 grudnia 1930 roku. Pełnił
służbę w Marynarce Wojennej. Wraz z małżonką
Rozalią w 1968 roku osiedlił się w Pręgowie. Tu
od skarbu państwa nabył zabudowanie oraz 2
hektary ziemi. Od końca lat 60. pełnił z wyboru obowiązki Przewodniczącego Gromadzkiej
Rady Narodowej w Kolbudach. W latach 19681972 sprawował funkcję Wójta Gminy i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kolbudach.
Był człowiekiem o niezwykle szerokim wachlarzu zainteresowań. Dużą część swojego życia
poświęcił służbie w Ochotniczej Straży Pożarnej, przez lata kierując jednostką z Pręgowa. Do
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Uczniowie zaśpiewali kaszubskie kolędy
W Urzędzie Gminy Kolbudy odbył się III Gminny Koncert Kolęd Kaszubskich. Na
naszej scenie swoje umiejętności językowe oraz zdolności wokalne zaprezentowało 55 uczniów z 5 szkół z terenu Gminy Kolbudy. Występy młodych artystów
poddano ocenie jury. Jak zawsze w takich przypadkach wybór laureatów nie
był prosty.
Wszyscy uczestnicy włożyli wiele pracy
w przygotowania do występu. Musieli sobie
również poradzić ze stresem jaki towarzyszy
osobom występującym na scenie wypełnionej po brzegi sali koncertowej. Uczniowie ze
swojej roli wywiązali się wzorowo, podobnie
jak nauczyciele języka kaszubskiego, którzy
z dużym przejęciem i zaangażowaniem śledzili występy swoich podopiecznych.
– Wstyd się przyznać, ale ja po kaszubsku nie
mówię, a wy będziecie w tym języku śpiewać – mówił do uczestników wójt Andrzej
Chruścicki.– Należą się więc wam ogromne
brawa, że przygotowaliście się do tego konkursu. Liczę na to, że pięknie nam dziś zaśpiewacie. Dziękuję wszystkim współorganizatorom tego wydarzenia.
Wójt przypomniał również, że konkurs miał
się odbyć we wcześniejszym terminie, jed-

nak – ze względu na żałobę po tragicznej
śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza – został przełożony.
Uczniowie oceniani byli w czterech kategoriach wiekowych. Po burzliwej naradzie
jurorzy zdecydowali, że statuetkę w kategorii klasy I-III otrzymają uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori
w Kowalach. W grupie klas IV-V najwyżej
oceniono występ reprezentantów Szkoły
Podstawowej w Kolbudach. Wśród uczniów
klas VI-VII zwyciężyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Pręgowie. W najstarszej
kategorii wiekowej tryumfowali uczniowie
III klasy gimnazjum w Kolbudach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
identyczne zestawy upominków. Zwycięzcy poszczególnych kategorii odebrali dodatkowo pamiątkowe statuetki.

Nagrody laureatom konkursu wręczył wójt
Andrzej Chruścicki, któremu asystowali
przedstawiciele lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Jerzy
Kreft oraz Beata Richert.
W konkursie udział wzięli uczniowie z ZKiW
Lublewo, ZKiW Bielkówko, SP Pręgowo,
ZKPiG Kolbudy oraz NSP Montessori Kowale.
Celem konkursu jest popularyzacja tradycji
śpiewania kolęd, folkloru kaszubskiego oraz
pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Jego organizatorami są Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział Kolbudy, Gmina Kolbudy
oraz Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego w Kolbudach. (ron)

Zajęcia sportowe i kulturalne
dofinansowane przez Gminę Kolbudy
ZAJĘCIA
AEROBIK
GIMNASTYKA
DLA SENIORÓW
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
GIMNASTYKA
AEROBIK
AEROBIK
AEROBIK
AEROBIK
AEROBIK
JOGA
JOGA
JOGA
SZACHY
SZACHY
SZACHY
SZACHY
TENIS ZIEMNY

DLA KOGO?
wszyscy
seniorzy

MIEJSCE
Kolbudy ZKPiG
Kolbudy sala GOK

seniorzy
wszyscy
wszyscy
wszyscy
wszyscy
wszyscy
wszyscy
wszyscy
wszyscy
wszyscy
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież
dzieci i młodzież

Kowale – budynek kultury, sportu i rekreacji
Bielkówko ZKiW
Jankowo Gdańskie – budynek sportu i rekreacji
Kowale – budynek kultury, sportu i rekreacji
Bielkówko ZKiW
Bąkowo – świetlica wiejska
Pręgowo – sala SP
Kolbudy ZKPiG
Kowale – budynek kultury, sportu i rekreacji
Jankowo Gdańskie – budynek sportu i rekreacji
Pręgowo SP
Lublewo ZKiW
Kolbudy ZKPiG
Bielkówko ZKiW
Kolbudy ZKPiG

TENIS ZIEMNY
TENIS STOŁOWY

dzieci i młodzież
dzieci i młodzież

Kolbudy ZKPiG
Pręgowo SP

ZUMBA
ZUMBA
ZUMBA
ZUMBA DZIECIĘCA
PILATES
ZAPASY

wszyscy
wszyscy
wszyscy
uczniowie – szkoła podst.
wszyscy
dzieci i młodzież

Kolbudy ZKPiG
Pręgowo SP
Bielkówko ZKiW
Kowale – budynek kultury, sportu i rekreacji
Lublewo – świetlica wiejska
Bielkówko ZKiW

JEŹDZIECTWO

dzieci i młodzież

Łapino Kartuskie, ul. Brzozowa 49

GITARA ELEKTRYCZNA
GITARA KLASYCZNA

wszyscy
wszyscy

Kolbudy – sala prób Urzędu Gminy
Kolbudy – mała sala prób Urzędu Gminy

INSTRUMENTY DĘTE

wszyscy

Kolbudy – sala prób Urzędu Gminy

REKODZIEŁO KOWALE/KOLBUDY

wszyscy

ZAJĘCIA PLASTYCZNE KOLBUDY
(KOMIKS), LUBLEWO I BĄKOWO

wszyscy

Kowale – budynek kultury, sportu i rekreacji
Kolbudy – Klub Senior +, ul. Polna 55
Kolbudy – sala koncertowa Urzędu Gminy
Lublewo – świetlica wiejska
Bąkowo – świetlica wiejska
Lublewo-świetlica wiejska
Bąkowo– świetlica wiejska
Kolbudy – sala koncertowa Urzędu Gminy
Jankowo Gdańskie – świetlica wiejska

RĘKODZIEŁO LUBLEWO I BĄKOWO

wszyscy

TANECZNE – LATINO
PLASTYCZNE I RĘKODZIEŁO
JANKOWO GDAŃSKIE
TANECZNE -HIP HOP

dzieci i młodzież
wszyscy
dzieci i młodzież

TEATRALNO – LITERACKIE
PERKUSYJNE

dzieci i młodzież
wszyscy

Kolbudy – sala koncertowa Urzędu Gminy
Kowale– budynek kultury, sportu i rekreacji
Kolbudy – sala koncertowa Urzędu Gminy
Kolbudy – sala prób Urzędu Gminy

DZIEŃ
środa
poniedziałek
czwartek
wtorek
sobota
wtorek
środa
poniedziałek
wtorek
czwartek
czwartek
piątek
środa
wtorek
czwartek
czwartek
środa
poniedziałek
piątek
poniedziałek
piątek
wtorek
poniedziałek
piątek
czwartek
czwartek
poniedziałek
środa
piątek
poniedziałek
wtorek
środa
sobota
wtorek
piątek
poniedziałek
piątek
poniedziałek
czwartek
wtorek
czwartek
poniedziałek
wtorek
czwartek
środa
poniedziałek
piątek
wtorek
środa
poniedziałek
środa

GODZINA
20.00-21.00
9.00-10.00
10.00-11.00
10.00-11.00
19.15-20.15
19.15-20.15
19.30-20.30
18.00-19.00
18.00-19.00
17.30-19.00
18.30-20.00
18.00-19.30
13.30-15.30
12.30-14.00
14.30-16.30
13.30-15.30
16.00-17.30 (grupa zaawansowana)
17.30-18.30 (grupa początkująca)
14.30-16.00 (grupa zaawansowana)
14.30-16.00
13.45-15.15
20.30-21.30
19.00-20.00
19.30-20.30
16.45-17.45
19.15-20.15
17.30-19.30
17.30-19.30
17.30-19.30
16.00-17.00
17.00-18.00
16.30-17.30
11.00-15.00
16.00-20.00
16.30-20.00
16.30-20.30
16.30-20.30
15.00-18.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.45-19.45
15.00-20.00
17.00-19.00
17.00-19.00
19.00-20.00
16.30-18.30
17.00-19.00
17.00-20.00

W klubach GKS Kolbudy i GKS Kowale prowadzone są również treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży dla grup wiekowych 2001-2011. W okresie zimowym miejsce i czas treningu
ulegają częstym zmianom, a zawodnicy o grafiku na dany tydzień są na bieżąco informowani przez trenerów.
Informację o aktualnych miejscach i godzinach zajęć sportowych uzyskać można w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kolbudy pod numerem telefonu (58) 691 05 37
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Rekordowe granie

WOŚP w Kolbudach
i Kowalach

W niedzielę 13 stycznia br. w gminie Kolbudy po raz 27 rozbrzmiały dźwięki
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi mieszkańcy nie po raz pierwszy dowiedli, że mają wrażliwe serca i zawsze są gotowi do niesienia pomocy. Podczas wydarzeń towarzyszących tegorocznemu finałowi udało
się nam zebrać rekordową kwotę 29 128, 78 zł. Ogromne brawa należą się
przede wszystkim młodym, uzdolnionym mieszkańcom gminy. To właśnie
oni zagrali główne role w naszej Orkiestrze. W tym roku kwestę przeprowadziliśmy przy ścisłej współpracy z sąsiadem, czyli Gminą Przywidz. Łączna
kwota zebrana przez oba samorządy wyniosła niemal 50 tysięcy złotych!
Wielkie podziękowania należą się sztabowi WOŚP działającemu przy Szkole
Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu, dzięki któremu mogliśmy
uczestniczyć w tym roku w wielkoorkiestrowym graniu.
Tłumy w Szkole Podstawowej w Kowalach
i w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy. Moc wrażeń artystycznych, kulinarnych
oraz liczne licytacje. Mieszkańcy naszej
gminy po raz kolejny dowiedli, że idea orkiestrowego grania bliska jest ich sercom.
Jak co roku chętnie sięgnęli do swoich
portfeli, aby pomóc w zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Tym razem wielkoorkiestrowe dźwięki
rozbrzmiały nie tylko w Kolbudach, ale
również w Kowalach. W tamtejszej Szkole
Podstawowej oklaskiwaliśmy m.in. występy artystyczne uczniów, próbowaliśmy
trudnej sztuki szycia na maszynie i kosztowaliśmy specjałów kuchni przygotowanych przez rodziców, uczniów, nauczycieli,
harcerzy i sponsorów, którzy jak zawsze
nie zawiedli. Pieniądze do puszek chętnie
wrzucali dorośli oraz najmłodsi uczestnicy
orkiestry, którzy z wielką dumą prezentowali charakterystyczne czerwone serduszka.
Nie inaczej wyglądał finał w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy. Swoje umiejętności prezentowali na scenie uczniowie
gminnych szkół, przedszkolaki oraz młodzież doskonaląca swoje umiejętności
podczas warsztatów muzycznych organizowanych przez nasz samorząd. Oklaskiwaliśmy popisy gitarzystów, występy lokalnych wirtuozów instrumentów dętych
z zespołu Combo oraz grającą gościnnie
bluesową grupę Blues Connections.
– Tym razem postawiliśmy na występy lokalnej młodzieży – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – To doskonała okazja do zaprezentowania naszych młodych talentów, któ-
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rych w gminie nie brakuje. Duża frekwencja
i reakcje publiczności pokazują, że chyba
się nam udało. Przy niewielkich nakładach
finansowych udało się zebrać rekordową
kwotę. Nie jestem zwolennikiem organizowania zbiórek, których koszt organizacji
przewyższa zebraną sumę. Organizacja
ubiegłorocznej edycji WOŚP kosztowała
gminę ponad 23 tysiące złotych, w tym roku
powinniśmy zamknąć się w kwocie 2 tysiące
złotych. Chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim, dzięki którym mogliśmy w tym
roku zagrać. Szczególnie wójtowi sąsiedniej
gminy Przywidz Markowi Zimakowskiemu,
z którym w tym roku zagraliśmy wspólnie.
Dziękuję też moim pracownikom Małgorzacie Hopie, Annie Ciecholewskiej i Danielowi
Piechnikowi, którzy poświęcili wiele czasu
i energii na przygotowanie orkiestry. Oczywiście ogromne słowa uznania należą się
naszej młodzieży i nauczycielom, którzy
przygotowali tak wspaniałe występy. Ze
swojej roli znakomicie wywiązała się pani
Sabina Leyk-Kania, kierująca Szkołą Podstawową w Kowalach.
Jak co roku finałowi WOŚP towarzyszyło
wiele licytacji. Uczestnicy nie szczędzili
środków na pozyskanie ręcznie zdobionych kieliszków, kosmetyków, zestawów
wędlin czy słodyczy. W efekcie zbiórek prowadzonych w Kolbudach i Kowalach udało
się zebrać rekordową sumę 29 128,78 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia
byli z nami i Orkiestrą.
Ostatnim akordem finału w Kolbudach
było wypuszczenie w niebo 27 balonów,
które w tym roku – podobnie jak w większości polskich miast – zastąpiły pokaz
fajerwerków. Ta honorowa rola przypadła

w udziale wójtowi Andrzejowi Chruścickiemu.
W Gminie Przywidz główne wydarzenia
27 finału WOŚP odbyły się w hali Arena
Przywidz. Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy obejrzeli występy muzyczne oraz
popisy artystycznie uzdolnionej młodzieży z gminnych szkół. Oprócz wrażeń artystycznych na mieszkańców czekała degustacja pyszności przygotowanych przez
Koło Gospodyń Wiejskich i Zrzeszenie
Kaszubsko – Pomorskie z Przywidza oraz
Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze.
– Tak jak w poprzednich latach mieszkańcy
Gminy Przywidz nie zawiedli – informuje
szefowa sztabu WOŚP w Przywidzu Małgorzata Cieszyńska. – Po raz kolejny udowodnili, że idea niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi nie jest im obca. Dzięki ich wielkim sercom Sztab nr 5079 zebrał 20 120, 95
zł. Łączna kwota zebrana w gminach Przywidz i Kolbudy wyniosła ponad 49 tysięcy
złotych.
Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji 27 finału
WOŚP. (ron)
Sponsorzy:
Firma ZIAJA – kosmetyki;
Zakłady Mięsne NOWAK;
Piekarnia-Cukiernia Czernis;
Piekarnia Kolbudy;
Catering Zielona Kuchnia
Michał Wieczerzycki;
„Wróblówka” Mariusz Wróbel;
Koło Gospodyń „Lisewianki”;
„Manufaktura Mojej Mamy”
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Ferie zimowe
z Gminą Kolbudy

W poniedziałek 11 lutego br. uczniowie z województwa pomorskiego rozpoczynają zimowy wypoczynek. Aby podczas ferii młodzi mieszkańcy nie mogli
narzekać na nudę Gmina Kolbudy przygotowała dla
nich zajęcia sportowe i artystyczne. Będzie też oferta
dla miłośników kina oraz gier planszowych.

Gmina Kolbudy zorganizowała w tym roku
aktywny wypoczynek dla 260 młodych
mieszkańców. Zajęcia „Ferie na stoku”
oraz „Ferie z rakietą” zostały dofinansowane przez nasz samorząd. Za udział
dziecka w pięciodniowym turnusie rodzice
i opiekunowie zapłacą zaledwie 80 złotych.
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny koszt
wyniesie 50 złotych. Od kilku lat kwalifikacja uczniów odbywa się za pomocą elektronicznego formularza zamieszczanego
w serwisie kolbudy.pl. Obowiązuje zasada
„kto pierwszy ten lepszy”.
„Ferie na stoku”
Grupa 200 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalistów weźmie udział w dofinansowanych przez nasz samorząd zajęciach
„Ferie na stoku”. Uczestnicy wyłonieni
zostali w drodze naboru, który przeprowadziliśmy w dniach 14-16 stycznia br. Zajęcia odbywać się będą na stoku pod okiem
wykwalifikowanej kadry. Oprócz nauki jazdy młodzież liczyć może na ciepłe posiłki
i transport. Dla tych, którzy będą mieli dosyć śnieżnego szaleństwa przygotowano
alternatywne propozycje, jak np. gry planszowe. W ramach zajęć uczestnicy pojadą
również do kina oraz na lodowisko. W ramach turnusu jeden dzień przeznaczono na
taką formę rozrywki. Zapisy zakończono.
„Ferie z rakietą”
Zajęcia sportowe dla 60 uczniów odbywać
się będą również w Kowalach, gdzie zaplanowano dwa turnusy. Od godziny 9.00 do
14.00 młodzież poznawać będzie podstawy
gry w tenisa oraz squasha. Dla uczestników
zajęć przewidziano również ciepłe posiłki. W ofercie firmy Stangiel, na obiektach
której realizowane będą zajęcia, zaplano-

wano też inne gry i zabawy ruchowe oraz
planszówki. Młodzieżą zajmować się będzie
wykwalifikowana kadra trenerska. Stangiel
Tenis&Squash to autorski projekt Marcina
Stanglewicza. Założyciel klubu w przeszłości trenował z między innymi z Agnieszką
Radwańską, Martą Domachowską, Caroliną
Wozniacki, Jerzym Janowiczem, Jo-Wilfriedem Tsongą. Jego podopieczni zdobywali
medale na Drużynowych Mistrzostwach
Świata. Młodych zawodników szkoli od
20 lat. Nabór prowadzony w dniach od 31
stycznia br. do 1 lutego br.
„Feryjne kino malucha” oraz planszówki
Gmina Kolbudy nie zapomina również
o swoich młodych mieszkańcach, którzy
nie wezmą udziału w „Feriach na stoku”,
ani „Feriach z rakietą”. Od pierwszego dnia
zimowego wypoczynku, czyli już 11 lutego
w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy
startuje „Feryjne kino malucha”. Seanse
filmów dla dzieci rozpoczynać będziemy
zawsze o godzinie 9.00. Zapraszamy od 11
do 15 lutego br. oraz od 18 do 22 lutego br.
W tych samych dniach po zakończeniu seansów, w godzinach 11.00-14.00 (również
w Sali koncertowej UG Kolbudy) młodzi
mieszkańcy - pod okiem opiekuna - będą
mogli grać w nowe, popularne gry planszowe. (wyjątek stanowi wtorek 19 lutego
br. - z uwagi na zaplanowaną tego dnia sesję Rady Gminy Kolbudy nie będzie emisji
filmu ani gier planszowych). Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
ZKPiG w Kolbudach
W okresie ferii zimowych zajęcia sportowe dla młodych mieszkańców odbywać
się będą w sali ZKPiG Kolbudy. Ta aktywna

forma wypoczynku pod okiem kadry trenerskiej realizowana będzie z podziałem na
dwie grupy. Od godziny 9.00 do 12.00 oferta
adresowana będzie do uczniów klas I-VI. Od
godziny 12.00 do 14.00 w zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjaliści. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
Zajęcia artystyczne w Bąkowie, Lublewie oraz Jankowie
Dla dzieci i młodzieży preferującej sztukę
i wszelkie formy plastyczne mamy propozycję z Bąkowa i Lublewa Gdańskiego.
W tamtejszych świetlicach wiejskich organizowane będą warsztaty artystyczne
i warsztaty rękodzieła. Zajęcia odbywać się
będą przez dwa tygodnie ferii (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00-14.00.
Podobne spotkania zaplanowano w budynku sportu i rekreacji w Jankowie Gdańskim. Tam młodzi mieszkańcy w pierwszym tygodniu ferii będą się oddawać swej
artystycznej pasji w godzinach 17.30-19.30.
Natomiast w drugim tygodniu wypoczynku
spotkania zaplanowano na godziny 10.0012.00. Udział bezpłatny.
Ferie z eksperymentem w Pręgowie
Małych odkrywców, miłośników nauki
i wszelkich eksperymentów zapraszamy
natomiast na zajęcia „Ferie z eksperymentem”, które odbywać się będą w pierwszym tygodniu ferii, w dniach 11-15 lutego
br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pręgowie. Spotykać się będziemy w godzinach 9.00-12.00. Warsztaty prowadzić
będą prawdziwi pasjonaci nauki i znakomici
pedagodzy związani z „Magnesium” i Stowarzyszeniem „Bez Rutyny”. Ciekawe eksperymenty z pewnością zainteresują każdego uczestnika. Udział bezpłatny. (ron)

Kulturalna wiosna w Gminie Kolbudy
Prezentujemy wiosenny program wydarzeń kulturalnych, na które już dziś zapraszamy do sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy.
Niedziela 03 marca 2019 roku, godz. 18.00 – Kabaret “Jurki”
Piątek 08 marca 2019 roku, godz. 19.00 – Dzień Kobiet - Abba & Boney M Tribute Band
Sobota 16 marca 2019 roku, godz. 18.00 – „Wiosna Tusz-Tusz” - Koncert zespołów: Kwiaty,
The Strands, Grupa Strasznego oraz spotkanie autorskie z rysownikiem komiksów, malarzem i plakaciarzem Jackiem Frąsiem
Piątek 29 marca 2019 roku, godz. 18.00 oraz godz. 19.30 - dwa spektakle “Jak zostałam
wiedźmą” Stowarzyszenia KomuKulturka
Niedziela 07 kwietnia 2019 roku, godz. 18.00 – koncert „Śladami Wielkich”. W programie
utwory m.in. Czesława Niemena, Andrzeja Zauchy i Krystyny Prońko w wykonaniu Patrycji Mizerskiej – wokal, Marty Żak – fortepian oraz Beniamina Baczewskiego - bas/gitara/
klarnet
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8, 15, 29

8, 22

2, 16, 30

2, 9, 23

3, 17, 31

3, 10, 24

4, 18

KOWALE

JANKOWO
GDAŃSKIE

KOLBUDY

BABIDÓŁ NOWINY

BIELKOWO
BIELKÓWKO

LUBLEWO
GDAŃSKIE

BĄKOWO

8, 22

1, 15

7, 21

14, 28

6, 20

13, 27

5, 19

12, 26

4, 18

11, 25

LUTY

8, 22

1, 15, 29

7, 21

14, 28

6, 20

13, 27

5, 19

12, 26

4, 18

11, 25

MARZEC

5, 19

12, 26

4, 18, 30

11, 25

3, 17, 29

10, 24

2, 16, 30

9, 23

1, 15, 29

8, 23

KWIECIEŃ

MAJ

2, 10, 17, 24, 31

10, 17, 24, 31

9, 16, 23, 30

9, 16, 23, 30

8, 15, 22, 29

8, 15, 22, 29

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

ODPADY BIO i ZMIESZANE

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

6, 13, 19, 27

6, 13, 21, 27

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24

CZERWIEC

23.01; 20.02; 20.03;
17.04; 15.05; 12.06

09/23.01; 06/20.02; 06/20.03;
03/17/29.04; 15/29.05; 12/26.06

24.01; 21.02; 21.03;
18.04; 16.05; 13.06
01.02; 01/29.03;
26.04; 24.05; 21.06
25.01; 22.02; 22.03;
19.04; 17.05; 14.06

10/24.01; 07/21.02; 07/21.03;
04/18/30.04; 16/30.05; 13/27.06
18.01; 01/15.02; 01/15/29.03;
12/26.04; 10/24.05; 07/21.06
11/25.01; 08/22.02; 08/22.03;
05/19.04; 02/17/31.05; 14/28.06

31.01; 28.02; 28.03;
25.04; 23.05; 21.06

30.01; 27.02; 27.03;
24.04; 22.05; 19.06

02/16/30.01; 13/27.02; 13/27.03;
10/24.04; 08/22.05; 05/19.06

17/31.01; 14/28.02; 14/28.03;
11/25.04; 09/23.05; 06/21.06

22.01; 19.02; 19.03;
16.04; 14.05; 11.06

15.01; 12.02; 12.03;
09.04; 07.05; 04.06

08/15/29.01; 12/26.02; 12/26.03;
09/23.04; 07/21.05; 04/18.06
08/22.01; 05/19.02; 05/19.03;
02/16/30.04; 14/28.05; 11/25.06

07.01; 04.02; 04.03;
01/29.04; 27.05;
24.06

07/21.01; 04/18.02; 04/18.03;
01/15/29.04; 13/27.05; 10/24.06

14.01; 11.02; 11.03;
08.04; 06.05; 03.06

PAPIER

ODPADY SELEKTYWNE

14/28.01; 11/25.02; 11/25.03;
8/23.04; 6/20.05; 03/17.06

TWORZYWA SZTUCZNE /
METALE

11.01; 08.02.; 08.03;
05.04; 02/31.05; 28.06

18.01; 15.02; 15.03;
12.04; 10.05; 07.06

10.01; 07.02; 07.03;
04/30.04; 30.05; 27.06

17.01; 14.02; 14.03;
11.04; 09.05; 06.06

09.01; 06.02; 06.03;
03/29.04; 29.05; 26.06

16.01; 13.02; 13.03;
10.04; 08.05; 05.06

08.01; 05.02; 05.03;
02/30.04; 28.05; 25.06

08/29.01; 26.02; 26.03;
23.04; 21.05; 18.06

21.01; 18.02; 18.03;
15.04; 13.05; 10.06

28.01; 25.02; 25.03;
23.04; 20.05; 17.06

SZKŁO

„GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy
tel. (58) 301 80 14 www: www.gzuk.kolbudy.pl e-mail: bok@gzuk.kolbudy.pl

URZĄD GMINY KOLBUDY
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
tel. (58) 691 05 20 www: www.kolbudy.pl e-mail: sekretariat@kolbudy.pl

WIELKOGABARYTY, W TYM ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE (KOMPLETNE), ZEBRANE SELEKTYWNIE CHEMIKALIA – FARBY, ROZPUSZCZALNIKI, OLEJE (wytworzone w gospodarstwach
domowych): zgłoszenie do GZUK – www.gzuk.kolbudy.pl (formularz); tel. (58) 301 80 14; e-mail: bok@gzuk.kolbudy.pl

UWAGA: Uprzejmie prosimy, aby w dniu wywozu odpadów pojemniki i worki zostały wystawione przed posesję lub zapewniony został dostęp do pojemników od godziny 6.30

4, 11, 25

7, 21

CZAPIELSK
BUSZKOWY
ŁAPINO

OTOMIN

14, 28

STYCZEŃ

OSTRÓŻKI
PRĘGOWO
LISEWIEC

SOŁECTWO

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA – 01.01.2019 – 30.06.2019

