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„Piknik rodzinny”
na zakończenie wakacji

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Niestety dotyczy to również wakacji. Już
dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców na „Piknik rodzinny”, którym podsumujemy tegoroczny sezon letni. Spotykamy się w sobotę 31 sierpnia w Gminnej
Przystani Żeglarskiej w Kolbudach oraz na placu rekreacyjnym w Bąkowie. Wydarzenie będzie miało charakter sportowo-integracyjny. Przygotowaliśmy też
atrakcje dla najmłodszych oraz dla fanów motoryzacji w stylu retro. Nie zabraknie popularnych food truck-ów.
– Czy to się komuś podoba czy nie, wakacje
powoli dobiegają końca – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zapraszam wszystkich
mieszkańców na „Rodzinny piknik”, którym
w sobotę 31 sierpnia podsumujemy sezon.
Przygotowaliśmy szereg atrakcji w Gminnej
Przystani Żeglarskiej. Zorganizujemy też
I Kolbudzki Rajd Rowerowy. Liczę na to, że
przypadnie on do gustu naszym mieszkańcom. Wystartujemy z placu rekreacyjnego
w Bąkowie punktualnie o 13.00 i w zwartym
peletonie przejedziemy do naszej przystani
w Kolbudach. Mając w pamięci ogromną
liczbę osób, które wzięły udział w przemarszu inaugurującym lato, liczę również na
sporą frekwencję rowerzystów. Tegoroczne
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podsumowanie lata będzie miało charakter
integracyjno– sportowy.
W sobotę 31 sierpnia br. od godziny 12.00
do 18.00 w Gminnej Przystani Żeglarskiej
dostępne będą popularne „dmuchańce”.
Z myślą o najmłodszych przygotowano
także inne atrakcje i warsztaty, podczas
których nie będzie miejsca na nudę. Nieco
starszych uczestników pikniku zainteresuje zapewne zlot starych i rzadko dziś spotykanych samochodów. Nad kolbudzkim jeziorem zobaczymy wyprodukowane przed
kilkudziesięciu laty auta cywilne, pojazdy
militarne oraz zabytkowe motocykle. Sympatycy futbolu będą mogli obejrzeć turniej
beach soccera, który rozegrany zostanie

na piaskowym boisku Gminnej Przystani
Żeglarskiej.
Plażowa piłka nożna nie będzie jedyną dyscypliną sportu, w jakiej rywalizować będą
uczestnicy pikniku. Na placu rekreacyjnym
w Bąkowie o godzinie 12.00 rozpocznie się
turniej streetballa. W zmaganiach pod koszem wezmą udział: Drużyna Wójta, Drużyna Radnych oraz Drużyna Sołtysów. Będzie
więc niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć
jak z „rzutami za trzy”, a nawet… piwotami
radzą sobie lokalne władze samorządowe.
– Mam nadzieję na dobrą zabawę – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Sam jestem ciekawy jak pod koszem poradzą sobie radni
i sołtysi. Nie wiem też do końca, jak z moją
formą sportową. Liczę na wiele pozytywnych, sportowych emocji. Widzowie nie powinni się nudzić.
W Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach pojawią się również popularne food
trucki. Nie zabraknie więc serwowanych na
gorąco przysmaków.
– Zapraszam serdecznie na sześć godzin,
mam nadzieję dobrej, zabawy – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Wspólnie pożegnamy
lato 2019 w dobrej, rodzinnej atmosferze.
(ron)
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100 dodatkowych miejsc przedszkolnych w Kowalach. Podpisano umowę

Harmonogram wrześniowych
zebrań wiejskich
Wrzesień jest miesiącem zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy decydują o podziale funduszy sołeckich. Znamy już
szczegółowy harmonogram spotkań, które odbywać się będą od 4 do 24 września br. Jako pierwsi o sposobie wykorzystania
środków finansowych zadecydują mieszkańcy Lisewca.
Z przyznanych w ramach funduszu sołeckiego środków
można np. wyremontować
plac zabaw, zamontować
oświetlenie, naprawić zniszczony chodnik lub drogę czy
zadbać o tereny zielone. Środki
często przeznaczane są też na
przedsięwzięcia służące integracji mieszkańców, jak np. festyny wiejskie.
W roku 2020 nasze sołectwa
będą mogły wydać w sumie
715 644, 84 zł. Tyle bowiem
wyniesie wysokość funduszu
sołeckiego Gminy Kolbudy.
Będzie to kwota o blisko 51
tysięcy złotych wyższa od
tej, którą mają do dyspozycji
sołtysi w roku bieżącym.
Od czego zależy wysokość
kwoty, która trafia do danego
sołectwa? Przy dokonywaniu
obliczeń pod uwagę bierze się
m.in. liczbę mieszkańców danego sołectwa oraz wykonanie
dochodów bieżących gminy, za
rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata.
Ustawa o funduszu sołeckim
dopuszcza uchwalenie przez
zebranie wiejskie wniosku
z inicjatywy (m.in.) 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Może on dotyczyć więcej niż
jednego zadania, jednak łączny ich koszt nie może przekroczyć kwoty funduszu. Przedsięwzięcia winny być zgodne
z zadaniami własnymi gminy,
służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W przypadku wniosku złożonego przez co najmniej 15
pełnoletnich mieszkańców sołectwa wniosek powinien zawierać dodatkowe informacje
dotyczące tych mieszkańców:
nazwisko i imię, adres zamieszkania, podpis. Wzór wniosku
można pobrać w serwisie
www.kolbudy.pl
(ron)

Harmonogram Zebrań Wiejskich – wrzesień 2019 r. w sprawie ustalenia podziału funduszu sołeckiego na rok 2020
II termin zebrania z powodu braku kworum – 15 minut później
Lp.

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

1.

LISEWIEC

4.09.2019 /środa/

17.45 – 18.00

Świetlica wiejska, Lisewiec

2.

KOLBUDY

5.09.2019 /czwartek/

18.15 – 18.30

Sala koncertowa /GOK/
Kolbudy

3.

PRĘGOWO

6.09.2019 /piątek/

17.45 – 18.00

Pręgowo, Remiza OSP

4.

LUBLEW
09.09.2019 /poniedziałek/
O GDAŃSKIE

17.45 – 18.00

Świetlica wiejska w Remizie OSP
Lublewo Gd.

5.

OTOMIN

10.09.2019 /wtorek/

17.45 – 18.00

Karczma „SWOJAK”

6.

BĄKOWO

11.09.2019 /środa/

18.00 – 18.15

Świetlica wiejska
Bąkowo

7.

CZAPIELSK

12.09.2019 /czwartek/

17.45 – 18.00

Sala koncertowa /GOK/
Kolbudy

8.

BABIDÓŁ
-NOWINY

13.09.2019 /piątek/

17.45 – 18.00

Sala koncertowa /GOK/
Kolbudy

9.

JANKOWO
GDAŃSKIE

16.09.2019 /poniedziałek/

17.45 – 18.00

Świetlica wiejska
Jankowo Gdańskie, ul. Conradiego

10.

BIELKÓWKO 17.09.2019 /wtorek/

17.45 – 18.00

ZKiW Bielkówko

11.

OSTRÓŻKI

18.09.2019 /środa/

17.45 – 18.00

Świetlica wiejska

12.

ŁAPINO

19.09.2019 /czwartek/

17.45 – 18.00

Sala koncertowa /GOK/
Kolbudy

13.

BIELKOWO

20.09.2019 /piątek/

17.45 – 18.00

ZKiW w Lublewie Gdańskim

14.

KOWALE

23.09.2019 /poniedziałek/ 18.15 – 18.30

Świetlica, Kowale , ul. Glazurowa 1

15.

BUSZKOWY

24.09.2019 /wtorek/

Szkoła Filialna, Buszkowy

W tej chwili oddziały publicznego przedszkola w Kowalach mieszczą się w budynku
plebanii. Do liczącej dwa oddziały placówki
uczęszcza 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
We wrześniu 2020 roku liczba miejsc wzrośnie o kolejnych 100. W nowej lokalizacji
powstaną dodatkowe cztery oddziały.
– Gmina Kolbudy zawarła właśnie umowę
z jednym z deweloperów budujących blok
mieszkalny tuż obok szkoły – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Nowe pomieszczenia
gminnego przedszkola zlokalizowane będą
na parterze budynku. Nadal korzystać też
będziemy z pomieszczeń plebanii. Wychowanie przedszkolne realizowane będzie
w obu lokalizacjach. Ich zaletą bez wątpienia jest bliskie sąsiedztwo szkoły metropolitalnej. To bez wątpienia dobra informacja dla mieszkańców sołectwa Kowale. To
w większości młode rodziny z dziećmi. Mamy
oczywiście świadomość, że liczba chętnych
do zapisania dziecka do publicznych placówek zazwyczaj przerasta realne możliwości
samorządów. Nie inaczej jest u nas. Cieszy nas jednak każde dodatkowe miejsce
w przedszkolu, które możemy zaoferować
mieszkańcom.
Łączna powierzchnia przedszkola wyniesie
około 600 mkw. Zakończenie realizacji
inwestycji planowane jest na sierpień
przyszłego roku. Uroczyste otwarcie

sołectwo

Lm

F soł. 2020

F soł. 2019

różnica

1

Babidół-Nowiny

231

25 423,91 zł

23 825,07 zł

1 598,84 zł

2

Bąkowo

817

58 988,20 zł

55 314,15 zł

3 674,05 zł

3

Bielkówko

1073

58 988,20 zł

55 536,30 zł

3 451,90 zł

4

Bielkowo

288

28 786,24 zł

26 657,42 zł

2 128,82 zł

5

Buszkowy

582

46 128,77 zł

43 707,07 zł

2 421,70 zł

6

Czapielsk

512

41 999,60 zł

31 489,08 zł

10 510,52 zł

7

Jankowo Gdańskie

875

58 988,20 zł

55 536,30 zł

3 451,90 zł

8

Kolbudy

3638

58 988,20 zł

55 536,30 zł

3 451,90 zł

9

Kowale

4315

58 988,20 zł

55 536,30 zł

3 451,90 zł

10

Lisewiec

11

Lublewo Gdańskie

12

327

31 086,78 zł

29 212,09 zł

1 874,69 zł

1573

58 988,20 zł

55 536,30 zł

3 451,90 zł

Łapino

636

49 314,14 zł

46 428,35 zł

2 885,79 zł

13

Ostróżki

156

20 999,80 zł

19 493,24 zł

1 506,56 zł

14

Otomin

971

58 988,20 zł

55 536,30 zł

3 451,90 zł

15

Pręgowo

927

58 988,20 zł

55 536,30 zł

3 451,90 zł

16921

715 644,84 zł

664 880,57 zł

50 764,27 zł
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placówki przewidziane jest na wrzesień
2020 roku.
– Przedszkole składać się będzie z czterech
sal o powierzchni niemal 70 mkw. – mówi
Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Do dwóch z nich przylegać będą salki
korekcyjne o powierzchni 30 mkw. każda.
Oddzielone będą od siebie mobilną ścianką,
po złożeniu której zyskamy powierzchnię
100 mkw. Pozostałe pomieszczenia, które
znajdą się w nowej placówce to m.in.: szat-

nie, toalety w bezpośrednim sąsiedztwie sal,
kuchnia ze zmywalnią, pokój psychologa/logopedy. Będzie też gabinet dyrekcji z sekretariatem oraz pomieszczenie dla personelu.
Nie ulega wątpliwości, że budowa nowych
pomieszczeń przedszkolnych dla setki
dzieci jest ważnym wydarzeniem dla Gminy Kolbudy. Świadkami podpisania umowy
były przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy
Emilia Jóźwik oraz dyrektor Przedszkola
Gminnego w Kowalach Katarzyna Kozicka.
(ron)

Pracownicy spółki
GZUK pomogli
rannemu

Wysokość funduszy sołeckich

RAZEM
2 | Sierpień 2019

18.15 – 18.30

W Kowalach powstanie sto dodatkowych miejsc w publicznym przedszkolu. Uroczyste otwarcie kolejnych oddziałów
planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Wójt Gminy Kolbudy oraz prezes zarządu firmy „Budros” Lech Sokołowski
podpisali umowę, która umożliwi wykonanie kolejnych pomieszczeń. Będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
Szkoły Podstawowej w Kowalach, na parterze bloku mieszkalnego, który wybudowany zostanie przez dewelopera.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy
i dobrze wyposażona apteczka samochodowa mogą się przydać w każdej chwili.
Przekonali się o tym trzej pracownicy spółki komunalnej GZUK, którzy byli świadkami groźnego wypadku rowerzysty w Otominie. Mężczyzna przewrócił się i doznał
poważnych obrażeń głowy. Jakub, Łukasz
i Krystian ruszyli na ratunek i fachowo
opatrzyli poszkodowanego. Na miejsce
natychmiast wezwano pogotowie, a rowerzysta został przetransportowany do szpitala. Wójt Andrzej Chruścicki podziękował
pracownikom GZUK za godną naśladowania postawę i pogratulował umiejętności
udzielania pomocy przedmedycznej.
(ron)
„Wiadomości z Gminy Kolbudy”
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Wójt Andrzej Chruścicki
z wotum zaufania i absolutorium

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kolbudy za rok 2018” oraz absolutorium dla Wójta Gminy Kolbudy za rok
2018 zdominowały ostatnią przed wakacjami Sesję Rady Gminy Kolbudy. Organ uchwałodawczy naszego samorządu procedował też uchwałę ws. wotum zaufania dla Wójta Gminy Kolbudy. Głosowanie przeprowadzono
bezpośrednio po debacie na temat Raportu. Zarówno w przypadku głosowania nad wotum zaufania, jak i absolutorium radni byli jednomyślni w swojej ocenie i zagłosowali za przyjęciem uchwał.
Raport o stanie gminy jest dokumentem,
który od bieżącego roku mają obowiązek
publikować wszystkie samorządy. To nowy
mechanizm odpowiedzialności politycznej
organu wykonawczego – w tym przypadku
Wójta – przed Radą. Termin złożenia i opublikowania raportu w Biuletynie Informacji
Publicznej upływa 31 maja. Przedstawione
opracowanie w większości dotyczy okresu
sprawowania władzy przez jego poprzednika. Sprawozdanie obejmuje bowiem okres
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
Przypomnijmy, że Andrzej Chruścicki objął
obowiązki 19 listopada 2018 roku. W imieniu Wójta „Raport o stanie Gminy Kolbudy
za rok 2018” zreferował podczas sesji jego
zastępca Wojciech Sosnowski. Po rozpatrzeniu zaprezentowanego dokumentu
Rada Gminy Kolbudy udzieliła jednogłośnie wotum zaufania wójtowi Andrzejowi
Chruścickiemu.
– Podoba mi się ten raport – powiedział radny Wiesław Rusiecki. – Wynika z niego, że
wykonaliśmy kawał dobrej roboty. W opracowaniu pokazujemy rzeczy, którymi możemy się chwalić.
W podobnym tonie wypowiadali się również inni radni.
Raport został opracowany zgodnie z instrukcjami udzielanymi na szkoleniach dla samorządów – mówił radny Stanisław Patyk. –
Jest czytelny, zwięzły i przejrzysty.
Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy
przypomniała jednak, że mimo wielu cennych inicjatyw zrealizowanych w roku 2018
nie możemy zapominać o zadłużeniu gminy.
– Wójt przedstawił miniony rok w pozytywnym aspekcie – mówiła przewodnicząca
Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik. – Poprzedni rok nie był jednak taki różowy, co pokazuje zadłużenie. W raporcie nie wykazujemy jednak tylko błędów. Było dużo dobrych
rzeczy, którymi się chwalimy.
Do kwestii zadłużenia odniósł się również
podczas sesji wójt Andrzej Chruścicki, któ-

ry zwrócił uwagę, że pierwsze tygodnie po
objęciu stanowiska poświęcił na poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą poprawić
sytuację finansową samorządu.
– Raport przedstawia stan gminy na koniec
2018 roku – powiedział podsumowując debatę wójt Andrzej Chruścicki. – Chciałbym
zwrócić uwagę, że w minionym roku zgodnie z uchwałą budżetową zadłużenie miało
wzrosnąć do poziomu ponad 43 mln złotych.
Rok udało się nam jednak zamknąć z długiem wynoszącym 34,7 mln zł. To coś, czym
mogę się pochwalić. Chciałem uchronić
gminę przed kłopotami w przyszłych latach.
W tym roku nie planujemy emisji obligacji.
Musimy kontrolować zadłużenie.
Kolejnym punktem w porządku obrad X sesji było procedowanie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Kolbudy za
rok 2018. Przed głosowaniem radni zapoznali się ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi realizacji budżetu w ubiegłym
roku. Przeanalizowano m.in. sprawozdanie

finansowe oraz opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku. Pod uwagę
wzięto informację o stanie majątku gminy
na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz opinię
Komisji Rewizyjnej. Również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie.
– Dziękuję za jednomyślne absolutorium –
mówił wójt Andrzej Chruścicki. – Przede
wszystkim podziękowania należą się
wszystkim pracownikom merytorycznym
urzędu, ale również sołtysom. To wy cały rok
pracowaliście na sukces jakim jest absolutorium. Ja w roku 2018 sprawowałem urząd
wójta 1,5 miesiąca. Państwo radni, jest mi
niezmiernie miło, że mimo różnych poglądów byliście jednomyślni. Mam nadzieję, że
za rok będziecie mogli zagłosować podobnie.
Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady
Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania
budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny
działalności Wójta.
(ron)

Wszystko co dobre szybko się kończy. Dofinansowane przez Gminę Kolbudy
obozy i kolonie żeglarskie na jeziorach mazurskich przeszły do historii. Od
23 czerwca do 6 lipca, na dwóch turnusach wypoczywało w sumie 41 młodych mieszkańców gminy.
Młodzież w wieku 13-16 lat uczestniczyła
w rejsie, który rozpoczynał się w Wilkasach
koło Giżycka. Przez siedem dni uczestnicy zawijali do najważniejszych portów
i miejscowości leżących na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Żeglarze nocowali
na jachcie, a czas letniego wypoczynku
szczelnie wypełniały liczne konkursy, zawody sportowe i inne formy rywalizacji.
Dla młodszych uczestników przygotowano kolonie żeglarskie o charakterze stacjonarno-wędrownym. Uczestnicy spali
na jachtach zacumowanych w porcie w
Wilkasach. Tam również przygotowano
szereg niespodzianek i rozrywek, które

nie zostawiły czasu na nudę.
O tym jak było na obozie napisał nam 11
letni Kamil. Poniżej prezentujemy relację
młodego uczestnika wypoczynku z Gminą
Kolbudy:
„Spaliśmy na jachtach, po dwie osoby w każdej kajucie. Dbaliśmy o czystość na pokładzie
i sprzątaliśmy codziennie. Mogę się pochwalić, że moja załoga wygrała konkurs, zajęliśmy I miejsce w konkursie – czysty jacht.
Nasz dzień wyglądał tak: pobudka, rozgrzewka, bieganie. Rozciągaliśmy się,
potem robiliśmy samodzielne śniadanie
z produktów które wcześniej zapisaliśmy
na liście Pani Komandor. Śniadania były

250 uczniów wypoczywało
na żeglarskich półkoloniach
Podczas tegorocznych wakacji 250 młodych mieszkańców wzięło udział
w półkoloniach żeglarskich dofinansowanych przez Gminę Kolbudy. Zainteresowanie ofertą było tak duże, że zamiast planowanych trzech, zorganizowano aż pięć turnusów, na których od poniedziałku do piątku wypoczywało
po 50 uczestników.

Strażnicy pomogli
bocianowi
W okolicach ronda w Bąkowie błąkał się osłabiony i mocno zdezorientowany bociek. Ptak
wpadał na otaczające go element infrastruktury. Zaniepokojeni mieszkańcy poprosili o pomoc Straż Gminną. Bocian został przetransportowany do lecznicy. Służby weterynaryjne
pomogą mu odzyskać siły niezbędne do ponownego wzbicia się w powietrze.
(ron)
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11 letni Kamil o obozie
żeglarskim na Mazurach

bardzo dobre, bo mogliśmy zjeść to co
chcemy. Jajecznica, którą robił mój kolega była najlepsza na świecie. Po śniadaniu
zmywanie naczyń i apel o 9.30. W zależności od pogody – ustalany plan dnia. Jak
świeciło słońce, albo i nie, wypływaliśmy.
Nauczyłem się żeglować, robiłem węzły
żeglarskie cumowałem łódkę i podpatrywałem jak się steruje łodzią. Rejsy trwały
1,5 godziny. Po powrocie do portu szykowaliśmy obiadek. Składniki mieliśmy
już przygotowane. Zrobiliśmy spaghetti, kebaba, pesto, kurczaka upiekliśmy.
Któregoś dnia postanowiliśmy zrobić konkurs Master Cheef, tematem przewodnim były – racuchy. Nasze racuchy zajęły
I miejsce bo były bardzo dobre, nie za
słodkie. Daliśmy bardzo dużo jabłek do
ciasta, ale nie będę zdradzał dokładnie bo
to jest nasz tajny przepis. Byliśmy w wiosce indiańskiej, na basenie itd. w ramach
zabaw po południu. Na obozie był też zawsze czas żeby porozmawiać z kolegami
i to było bardzo fajne, że mieliśmy czas dla
siebie. O 22.00 bezwzględna cisza nocna.
Na zakończenie obozu mieliśmy ognisko,
kiełbaski, muzykę. Trochę tańczyliśmy,
a także była oranżada. Przyjechał Pan
z naszej gminy i dzieci które miały 5 plusów
zdobytych podczas różnych konkursów, dostały dyplomy oraz prezenty od Wójta Gminy Kolbudy. Ja też dostałem latarkę, krówki i domino. Było super! Za rok jadę na obóz
na 2 tygodnie, bo było fajnie ale za krótko.
Wygraliśmy Master Cheef i zajęliśmy
pierwsze miejsce w konkursie za czystość
i nie dostaliśmy żadnej nagrody, a powiedzieli ze dostaniemy – to jedyny minus.
Podsumowując – było super.”
Obozy i kolonie żeglarskie na Mazurach
dofinansowała Gmina Kolbudy. O atrakcje
dla uczestników zadbała szkoła żeglarstwa
„Szekla”.
Oprac. (ron)
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Zajęcia dla młodych żeglarzy odbywały
się w Gminnej Przystani Żeglarskiej oraz
na obiektach szkolnych. Przez kilka godzin dziennie uczniowie mogli korzystać ze
sprzętu pływającego oraz zdobywać umiejętności niezbędne amatorom żagli. Koloniści, pod okiem wykwalifikowanej kadry,
uczestniczyli również w zajęciach sportowych realizowanych w halach oraz na boiskach gminnych placówek oświatowych.
Wolny czas, oprócz zajęć na wodzie, wypełniały więc liczne gry i zabawy. Po tak dużej
porcji zajęć i wodnych przygód uczestnicy
z apetytem zjadali przygotowane posiłki.
Uczniowie nie mogli narzekać na nudę, a jedyną niewiadomą stanowiła pogoda, która
nie zawsze sprzyjała rekreacji nad wodą.
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– Gdy tylko wstanę, patrzę za okno żeby zobaczyć czy przypadkiem nie pada deszcz
– mówił jeden z uczestników półkolonii. –
Mamy dużo ciekawych zajęć, ale najbardziej
lubię pływać po jeziorze. Na półkoloniach
jest fajnie. Jest tu kilku moich kolegów ze
szkoły. Poznałem też trochę nowych osób.
Każdy z turnusów rozpoczynał się od przeszkolenia uczestników, którzy musieli poznać podstawowe zasady zachowania na
wodzie. Młodzież otrzymywała też dawkę
wiedzy niezbędnej początkującym amatorom żagli.
– Nigdy nie żeglowałam i trochę się tego
obawiam, ale na rowerku wodnym pływałam wiele razy. – Dziś chciałabym pływać
rowerkiem – mówiła młoda uczestniczka

pierwszych zajęć. – Zresztą moje koleżanki
też nigdy nie pływały żaglówką. Jakoś damy
sobie radę.
Pierwszych rejsów na Omegach nie mógł
się natomiast doczekać jej kolega, który na
wstępie poinformował instruktorów, że jest
zawodnikiem jednej z trójmiejskich sekcji
żeglarskich i ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy rangi… międzynarodowej.
Bez względu na umiejętności i doświadczenie na wodzie wszyscy koloniści świetnie
się bawili, a jedyną ich troską był szybko
płynący wakacyjny czas. Przydałoby się też
nieco więcej słońca.
Zdobyte na wodzie umiejętności na pewno
się przydadzą. Szkoda tylko, że kolejne wakacje dopiero za rok... (ron)
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Samorządowcy wyrazili w Kolbudach
wolę reaktywacji linii kolejowej!

Poprawić komfort
i bezpieczeństwo przy szkołach
Poprawa komfortu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa stanowią główny
cel inwestycji realizowanych w okresie wakacyjnym przy placówkach oświatowych w Buszkowach, Lublewie Gdańskim i Kowalach. We wszystkich tych lokalizacjach prace powinny zostać ukończone przed dzwonkiem inaugurującym
nowy rok szkolny.
Przed budynkiem szkoły podstawowej w
Buszkowach trwa budowa nowych miejsc
parkingowych. Wkrótce pojawi się tam
również nowy asfalt oraz chodniki, które
połączą istniejący ciąg pieszy z wejściem
do placówki. Dotychczasowy plac przed
budynkiem pozostawiał wiele do życzenia.
Nierówna nawierzchnia z ułożonej przed
wieloma laty kostki brukowej i prowizoryczne miejsca parkingowe, które po deszczu pokrywały się grubą warstwą błota irytowały rodziców dowożących dzieci.
– Na placu przed szkołą układana jest właśnie nawierzchnia z kostki betonowej – mówi
Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Szkoła zostanie też połączona nowym
chodnikiem z istniejącym ciągiem pieszym.
Stary bruk zastąpiony będzie natomiast asfaltową nawierzchnią. Rodzice komfortowo
podjadą więc przed budynek szkoły. Teren,
na którym dotychczas regularnie pojawiało
się uciążliwe błoto zostanie uporządkowany.
Poprawi się też estetyka najbliższej okolicy
tego zabytkowego obiektu.

Prace ziemne prowadzone są również
w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu
Kształcenia i Wychowania w Lublewie
Gdańskim, gdzie budowana jest nowa zatoczka autobusowa. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, które
jest zarządcą drogi przebiegającej w pobliżu placówki.
– Zadanie to realizowane jest przede wszystkim z myślą o autobusach wycieczkowych,
które zatrzymują się przy placówce – tłumaczy Adam Babkiewicz. – Dotychczas
uczniowie musieli wsiadać do pojazdu
w pośpiechu, gdyż ten blokował pas drogi
powiatowej. Inwestycja planowana była już
na etapie budowy nowej sali gimnastycznej
przy tamtejszej placówce. Teraz uczniowie
spokojnie i bezpiecznie wsiadać będą do autobusu czy wysiadać i przechodzić do szkoły. Kierowcy z kolei nie będą musieli stać za
autokarem w oczekiwaniu aż pasażerowie
opuszczą pojazd.
Trzecia z inwestycji mających ułatwić
uczniom dojście do szkoły realizowana jest

wzdłuż ulicy Apollina w Kowalach.
– Na dojściu do szkoły metropolitalnej,
wzdłuż ul. Apollina, wyremontowany zostanie chodnik – mówi Adam Babkiewicz.
– Poprawimy i uzupełnimy jego nierówną
nawierzchnię. Dodatkowym problemem na
tym dość wąskim ciągu pieszym są parkujące prostopadle auta, które swoim obrysem często wkraczają na obszar chodnika
dodatkowo ograniczając jego szerokość. Na
miejscach parkingowych zamontujemy więc
specjalne leżące na podłożu ograniczniki,
które powinny rozwiązać problem.
Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy wszystkie ze wspomnianych powyżej inwestycji
powinny zostać ukończone przed końcem
sierpnia br.
Jeszcze przed końcem wakacji na drogach
przebiegających w pobliżu szkół w Pręgowie, Bielkówku i Lublewie Gdańskim
powinny się pojawić elektroniczne tablice
informujące kierowców o przekroczeniu
dozwolonej prędkości.
(ron)

Otwarci na międzynarodową
współpracę. Może Toskania…?
Gmina Kolbudy stawia na współpracę międzynarodową. Władze samorządowe dbają o pielęgnowanie nawiązanych przed laty kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami i chcą pozyskiwać kolejnych partnerów. Jest szansa, że grono
samorządów blisko współpracujących z Gminą Kolbudy będzie się powiększać.
W połowie lipca przedstawiciele naszej
gminy udali się w zagraniczne podróże,
aby wziąć udział w uroczystościach organizowanych w niemieckim Uffenheim
oraz ukraińskim Jaworowie. W podróż do
naszych zachodnich sąsiadów wyruszył
wójt Andrzej Chruścicki, na wschód podążyła delegacja Urzędu Gminy Kolbudy oraz
Rady Gminy Kolbudy. Podczas obchodów
Dni Miasta Jaworowa nasz samorząd reprezentowali Michalina Kamińska, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
oraz radny Radosław Wnuczko.
– Na zaproszenie burmistrza Wolfganga
Lampe odwiedziłem miasto Uffenheim, gdzie
uroczyście obchodzono Święto Wina – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – To tradycja zaczerpnięta z miasta Pratovecchio, położonego w Toskanii. To włoskie miasteczko jest samorządem partnerskim miasta Uffenheim.
Podczas wizyty miałem okazję porozmawiać
z przedstawicielami Pratovecchio. Rozmawialiśmy o współpracy międzynarodowej,
która jest dla mnie jednym z priorytetów.
Znaleźliśmy wspólny język. Zaprosiłem pa6 | Sierpień 2019

nią Serenę Stefani, prezydenta jednego
z kilku regionów Toskanii, do Kolbud. Jest
szansa, że odwiedzi nas jeszcze w sierpniu.
To bardzo sympatyczna i otwarta na współpracę osoba. Chcielibyśmy nawiązać bliższe
kontakty między naszymi samorządami. Na
takim partnerstwie skorzystaliby przede
wszystkim mieszkańcy, głównie ci w wieku
szkolnym.
Pratovecchio to miasto we wschodniej części Toskanii, około 50 kilometrów na południowy wschód od Florencji w Apeninach.
Malownicze miasteczko położone w górnym biegu rzeki Arno liczy ponad trzy tysiące mieszkańców. Jest otoczone wysokimi,
zalesionymi pasmami górskimi. Posiada
wiele zabytków kultury.
Gmina Kolbudy dba również o kontakty
z dotychczasowymi partnerami. Jak co
roku delegacja naszego samorządu wzięła
udział w Dniach Miasta Jaworowa. Podczas
uroczystych obchodów, którym towarzyszyła znakomita atmosfera, list w imieniu
Wójta Gminy Kolbudy odczytała Michalina
Kamińska.

„…Jest mi niezmiernie miło, że jako nowy
Wójt Gminy Kolbudy mogę kontynuować
partnerską współpracę z Jaworowem. Wzajemne relacje między naszymi samorządami
zapisały już wiele kart historii, a jej kolejne
rozdziały sukcesywnie uzupełniać będziemy
nową – solidarnie redagowaną – treścią.
Nasi mieszkańcy na przestrzeni ostatnich lat
zdążyli się wzajemnie poznać i wspólnie zrealizowali szereg inicjatyw. Z efektów partnerstwa skorzystało wielu młodych i starszych obywateli Waszego miasta i naszej
gminy. W tak ważnym dla Jaworowa dniu
chciałbym zapewnić, że moim zamiarem
jest kontynuowanie tych kontaktów opartych na partnerskich relacjach…”. – napisał
wójt Andrzej Chruścicki w liście do władz
i mieszkańców Jaworowa.
Przypomnijmy, że w gronie zagranicznych
miast blisko współpracujących z Gminą
Kolbudy, oprócz Uffenheim i Jaworowa
znajduje się również litewski Niemenczyn.
Czy do grona naszych przyjaciół dołączy
włoskie Pratovecchio? Jesteśmy dobrej
myśli. (ron)
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Czy powrót pociągów do Gminy Kolbudy jest możliwy? Jest na to szansa. Reaktywacją linii kolejowej 229 zainteresowane są nie tylko nasze władze, ale również włodarze sąsiednich samorządów, którzy 11 czerwca spotkali się
w Urzędzie Gminy Kolbudy, aby złożyć swoje podpisy na Liście intencyjnym w sprawie przywrócenia ruchu pociągów na trasie Pruszcz Gdański – Stara Piła. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi mieszkańcy zyskaliby połączenie kolejowe m.in. z Pruszczem Gdańskim oraz Gdańskiem.
Goście z Pruszcza Gdańskiego, Żukowa,
Trąbek Wielkich, Przywidza, a także przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych nie mają wątpliwości, że rozwój
miast i gmin – a co się z tym wiąże rosnące
natężenie ruchu na drogach – zmusza nas
do poszukiwania nowych rozwiązań komunikacyjnych. Przykład cieszącej się dużą
popularnością Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dowodzi, że mieszkańcy Pomorza
chętnie przesiadają się dziś ze swoich samochodów do szynobusów. Argumentami
przemawiającymi za transportem zbiorowym są przede wszystkim koszt oraz czas
podróży. O potrzebie powrotu do tematu
reaktywacji linii kolejowej 229 przekonane są władze Gminy Kolbudy, w której
dokonano symbolicznego podpisania listu.
– Dobrze, że temat rozwoju kolei powrócił
do łask, czego najlepszym przykładem jest
Pomorska Kolej Metropolitalna – mówił
wójt Andrzej Chruścicki w trakcie uroczystości. – To chyba jedna z najlepszych inwestycji jakie zostały zrealizowane w ostatniej dekadzie w województwie pomorskim.
Sukces popularnej PKM-ki daje nadzieję, że
podobnie będzie z linią kolejową 229. Kolej
ma czynnik prorozwojowy. Integruje region,
dywersyfikuje transport i łączy. Łączy, a nie
dzieli. A tego nam wszystkim chyba najbardziej potrzeba.
O tym jak wielkie znaczenie odgrywa kolej
w obecnym systemie komunikacji w województwie pomorskim doskonale wie jeden
z sygnatariuszy listu, przedstawiciel władz
wojewódzkich Ryszard Świlski. Zdaniem
członka zarządu województwa pomorskiego powrót do tematu reaktywacji linii 229
to bez wątpienia dobry ruch. Kreowana od
dłuższego czasu przez pomorski samorząd
moda na transport kolejowy oraz realizowane obecnie inwestycje kolejowe czynią
realnym realizację zadania, w które wielu
przez lata powątpiewało. Należy jednak
pamiętać, że symboliczny list, to dopiero
początek niełatwej drogi.
– To jest niewątpliwie dobry krok – mówił
przed podpisaniem listu intencyjnego wicemarszałek województwa pomorskiego
Ryszard Świlski. – Teraz musimy zrobić ko-

lejny. Trzeba zastanowić się nad sposobem
finansowania projektu oraz aktualizacji
studium, które wcześniej zostało wykonane
przez gminy. Powinniśmy pomyśleć też jak
się odnaleźć przed nową perspektywą unijną. Jestem przekonany, że pomimo zmiany
akcentów Komisji Europejskiej w wydatkowaniu pieniędzy aspekt transportowy i kolejowy nadal pozostanie w grupie elementów
dominujących. Upatruję w tym naszej szansy. Życzę nam, żeby móc wrócić do projektowania i realizacji zadania. Jestem przekonany, że mieszkańcy oczekują takiej decyzji.
W powodzenie projektu wierzą wszyscy
sygnatariusze listu, którzy deklarują wolę
współpracy w zakresie działań, których
efektem będzie uwzględnienie kolejnych
gmin na mapie kolejowych inwestycji na
Pomorzu.
„…Uważamy, że realizowane obecnie
i planowane w kolejnych latach prace modernizacyjne stwarzają doskonałą okazję
do rozszerzenia, a tym samym uczynienia
bardziej atrakcyjną oferty transportu kolejowego w województwie pomorskim. Nasz
optymizm i nadzieję na pozytywne, dostępne rozwiązanie wzmacnia fakt, że opracowywane dziś koncepcje rozbudowy infra-

struktury kolejowej uwzględniają możliwość
realizacji w dalszej perspektywie dodatkowych linii kolejowych wykorzystywanych do
przewozów pasażerskich i towarowych…”
– czytamy m.in. w liście.
List intencyjny podpisali:
Wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski
Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny
Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki
Przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz
Wróbel
Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski
Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena
Kołodziejczak
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol
Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski
Podziękowania dla portalu „Kocham Kolbudy” za udostępnienie archiwalnych
zdjęć pociągów kursujących na linii 229.
Mamy nadzieję, że nie będą to ostatnie fotografie kolejowego taboru jakie wykonano na ternie naszej gminy…
(ron)

SP Kowale.
Budynek „B” czeka na uczniów
Budynek „B” Szkoły Podstawowej w Kowalach uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
W środę 21 sierpnia dokonano końcowego odbioru technicznego. Nic nie stoi już
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na przeszkodzie, aby 2 września z nowych
pomieszczeń mogli korzystać uczniowie.
Pierwsza w Polsce szkoła metropolitalna
wybudowana przez trzy samorządy zyska

nową halę sportową, kuchnię ze stołówką,
dużą aulę oraz salkę korekcyjną.
(ron)
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1,7 mln złotych
dla naszych przedszkoli

Urząd Gminy Kolbudy sięga
po nowe narzędzia

Urząd Gminy Kolbudy sięga po nowe narzędzia elektroniczne, które usprawnią tzw. obieg dokumentów i ułatwią interesantom docieranie do najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania administracji. Od początku sierpnia br.
mieszkańcy mogą już korzystać z odświeżonego i bardziej przyjaznego użytkownikom Biuletynu Informacji Publicznej,
do którego link znajduje się w serwisie kolbudy.pl. Elektroniczny Obieg Dokumentacji, który uruchomiono przed kilkoma
dniami to z kolei system, który ma usprawnić pracę urzędników.

Wtorek 9 lipca 2019 roku, to bez wątpienia dobry dzień dla naszych przedszkolaków! Gmina Kolbudy otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania na rozwijanie
jakości usług świadczonych w dziewięciu placówkach przedszkolnych. Projekt
„Jajko czy kura… – przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje” adresowany jest do grupy 435 dzieci w wieku 3-6 lat oraz 14 nauczycieli.
Przyznane Gminie Kolbudy środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Podpisy pod stosowną umową
złożyli przedstawiciel władz województwa, wicemarszałek Ryszard Świlski oraz
wójt Andrzej Chruścicki.
– W wyniku podpisanej umowy placówki
przedszkolne z naszej gminy otrzymają spory zastrzyk gotówki na realizację dodatkowych zajęć – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Rzeczywistymi beneficjentami projektu są
nasi młodzi mieszkańcy, którzy korzystać
będą podczas zabawy i nauki z nowoczesnego sprzętu. Przedszkola będą mogły
rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o elementy wzmacniające rozwój kompetencji
kluczowych, które na pewno przydadzą się
maluchom również na kolejnych etapach
edukacji. Z projektu skorzystają również
nasi wspaniali nauczyciele, którzy niejednokrotnie już dowiedli, że chcą rozwijać swój
warsztat i zdobywać nowe umiejętności.
W ramach podniesienia jakości edukacji
w każdej placówce, poza realizowaną dotychczas ofertą, prowadzone będą zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe. Przedszkolaki poznawać będą język angielski oraz

poznają podstawy robotyki i nowoczesnych
technologii. W programie znajdą się również
dodatkowe elementy rozwijające wiedzę w
zakresie przyrody oraz matematyki. Środki
przyznane w ramach dofinansowania przeznaczane będą także na zajęcia wyrównawcze logopedyczne i psychospołeczne, jak
również na gimnastykę korekcyjną.
Z zewnętrznych funduszy skorzysta również kadra pedagogiczna. Nauczyciele
uczestniczyć będą w warsztatach z zakresu
wykorzystania nowoczesnych technologii,
podnoszenia kwalifikacji z innowacyjnych
metod nauczania oraz kształtowania właściwych postaw.
Dofinansowanie przeznaczone będzie ponadto na doposażenie placówek przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć. (ron)
Od 1 września rozpocznie się nabór do
projektu „Jajko czy kura – przedszkolaki
z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje”. Dokumenty rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie,
oświadczenie oraz umowa) dostępne
będą u dyrektorów placówek objętych

projektem.
Dzieci będą nieodpłatnie korzystać z takich zajęć jak zajęcia logopedyczne, zajęcia sensoryczne, rewalidacyjne, psychologiczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci z wadami postawy, język angielski, zajęcia z robotyki i nowoczesnych
technologii oraz zajęcia przyrodniczo –
techniczne eksperyment skierowane do
3 latków.
Placówki objęte projektem:
Gminne Przedszkole w Kolbudach
Oddział Przedszkolny w Kolbudach
Oddział Przedszkolny w Kolbudach filia
w Buszkowych
Gminne Przedszkole w Bielkówku
Oddział Przedszkolny w Bielkówku
Gminne Przedszkole w Lublewie
Oddział Przedszkolny w Lublewie
Oddział Przedszkolny w Pręgowie
Gminne Przedszkole w Kowalach
Projekt współfinasowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020

Młyn w Kolbudach
już z nowym dachem
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talną dla naszych mieszkańców, mógł przetrwać kolejne lata – tłumaczy wójt Andrzej
Chruścicki. – Inwestycja ma zabezpieczyć
budynek, a nie przywrócić mu historyczny
wygląd. O to zadba już ewentualny inwestor,
którego cały czas poszukujemy.
Przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy
uspokajają również informując, że zdemontowana, uszkodzona dachówka nie
przedstawiała większej wartości historycznej.
– Obiekt powstał w połowie XX wieku –
mówi Adam Babkiewicz. – W międzyczasie
pokrycie było już wymieniane.
Szacuje się, że ożywienie starego młyna
będzie wymagało od potencjalnego inwestora dużych nakładów finansowych, które
mogą wynieść nawet 10 milionów złotych.
Władze gminy nie kryją, że to zbyt duży
koszt, aby samorząd mógł samodzielnie
podjąć się gruntownej modernizacji i póź-

– System jest już stosowany w wielu instytucjach i dobrze się sprawdza – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Łatwo sprawdzić na
jakim etapie znajduje się dana sprawa. System jest szczelny i poprawia bezpieczeństwo
danych. Narzędzie porządkuje prowadzenie
postępowań i ułatwia archiwizację. Pozwala
też wyeliminować sporo zbędnego papieru.
Stajemy się więc bardziej „eko”. Za kilka lat

system elektronicznego obiegu będzie musiał być wdrożony we wszystkich urzędach.
Papierowa dokumentacja stopniowo zastępowana jest elektroniką i powoli odchodzi
do lamusa.
(ron)

Coraz więcej małżeństw
zawieranych w plenerze

Stary młyn w Kolbudach zyskał szczelny dach, który do czasu znalezienia
ewentualnego inwestora, zabezpieczy budynek przed dalszą dewastacją.
Oprócz nowego pokrycia wzmocniono także nadgryzioną przez ząb czasu
konstrukcję dachu. Pojawiło się też nowe orynnowanie.
– Prace przy konstrukcji dachowej zostały
już ukończone – mówi Adam Babkiewicz,
kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.
– Zaciekająca woda sprawiała, że dewastacja budynku postępowała w bardzo szybkim
tempie. Młyn zyskał też nowe rynny. Obecnie
trwa jeszcze porządkowanie obiektu i jego
okolic. Likwidujemy też szkody powstałe w
wyniku przecieków. W przegnitych stropach
postało wiele dziur.
Informacja o zastąpieniu wysłużonej dachówki blachą była szeroko komentowana
przez mieszkańców. Oprócz pozytywnych
ocen padły też słowa krytyki. Pojawiały się
opinie, że nowe, blaszane pokrycie oszpeci
wybudowany w pierwszej połowie XX wieku obiekt. Władze gminy przypominają jednak, że prowadzone prace mają wyłącznie
charakter ratunkowy.
– Wymiana pokrycia była niezbędna, aby
obiekt, który ma dużą wartość sentymen-

Mieszkańcy lubią wiedzieć co dzieje się
w urzędzie. Chętnie zaglądają więc do
Biuletynu Informacji Publicznej, w którym
umieszczane są najważniejsze informacje
oraz dokumenty. Aby dotrzeć do tego czego szukamy trzeba niekiedy poświęcić trochę czasu, przeglądając kolejne zakładki
biuletynu. Żeby przeczesywanie zasobów
BIP nie przypominało przysłowiowego szukania igły w stogu siana postanowiliśmy
odświeżyć nieco ten urzędowy serwis.
– Nowa szata jest bardziej przejrzysta,
a wiadomości bardziej uporządkowane tematycznie – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Większość z nas przegląda dziś internet za
pomocą smartfona. Wykorzystywane narzędzia muszą więc być dostosowane do rozwoju technologicznego. Myślę, że w nowej szacie serwis prezentuje się lepiej i jest prostszy
w obsłudze.
To nie jedyne nowe narzędzie wdrożone
w ostatnich dniach w Urzędzie Gminy Kolbudy. Elektroniczny Obieg Dokumentacji
ma usprawnić i uporządkować przepływ
dokumentów między urzędnikami. System
pozwala kontrolować przepływ korespondencji prowadzonej w ramach poszczególnych spraw. Ułatwia dekretację pism
i ogranicza ilość wykorzystywanego papieru. Nowe narzędzie pilnuje również, aby
dana sprawa rozpatrzona została zgodnie
z instrukcją kancelaryjną i zachowaniem
terminów.

Na przestrzeni trzech ostatnich lat systematycznie wzrasta liczba ślubów udzielanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kolbudach. Co ciekawe nasi mieszkańcy coraz częściej składają przysięgę małżeńską w tzw. plenerze. Tylko w tym roku młodzi małżonkowie aż 41 razy zakładali sobie obrączki w malowniczej scenerii Gminy Kolbudy.
niejszego utrzymania budynku.
– Potrzebujemy partnera, który wspomoże
nas w tym działaniu – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Sondujemy też możliwość skorzystania z funduszy zewnętrznych.
Oprócz nowego dachu konieczne jest wykonanie nowych stropów i klatki schodowej.
Inwestor będzie musiał wykonać m.in. instalację elektryczną oraz przyłącza wodne
i kanalizacyjne.
Budynek starego młyna składa się z pięciu
kondygnacji, z piwnicą i poddaszem włącznie. Powierzchnia każdej z nich wynosi około 150 m.kw. Łącznie do zagospodarowania
jest więc około 750 m.kw. Obiekt otoczony
jest atrakcyjną działką o powierzchni przekraczającej hektar. Teren, podobnie jak budynek młyna, jest własnością gminy.
(ron)

Analizując liczbę zawieranych małżeństw
„pod lupę” wzięliśmy trzy minione lata
i rok bieżący. Ze statystyk wynika, że od
roku 2016 do 2018 liczba małżeństw zawieranych przed kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego systematycznie wzrasta. Jest
duża szansa, że tendencja ta utrzymana
zostanie również w roku bieżącym.
W roku 2016 nasi mieszkańcy zawarli 76
tzw. małżeństw cywilnych. W murach
Urzędu Gminy Kolbudy udzielono ślubu 52
parom. Urzędnik Stanu Cywilnego 24 razy
odbierał przysięgę małżeńską w plenerze.
Rok 2017 to z kolei 82 przysięgi złożone
przed naszym urzędnikiem. Młode pary
stawiały się w lokalu USC 51 razy. W plenerowej scenerii stan cywilny zmieniło natomiast 31 par.
Aż 46 przysięg małżeńskich na łonie natury
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Urzędnik Stanu Cywilnego odebrał w roku
2018. W murach Urzędu Gminy Kolbudy
ślubowały sobie wówczas 44 młode pary.
Łącznie urzędowo zalegalizowano więc 90
związków.
Jak przedstawia się sytuacja w roku bieżącym? Tylko do 12 sierpnia w Gminie Kolbudy udzielono 60 ślubów cywilnych. Z tej
liczby aż 41 par sformalizowało swój związek w plenerze. Na zawarcie małżeństwa
w urzędzie zdecydowało się dotąd 19 par.
Wiele wskazuje na to, że rosnąca tendencja
zostanie utrzymana.
Co należy zrobić, aby zawrzeć związek małżeński w plenerowej scenerii?
- Przed zawarciem związku małżeńskiego
należy złożyć tzw. zapewnienie o braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wyjaśnia Justyna Ohl, kierownik

Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu
Stanu Cywilnego w Kolbudach. - Trzeba też
oczywiście ustalić datę ślubu. Przyszli małżonkowie decydują czy ślub odbędzie się
w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze. Obowiązkowa opłata za sporządzenie
aktu małżeństwa wynosi 84 złote. Za ślub
poza urzędem, na życzenie zainteresowanych należy dodatkowo uiścić kwotę 1000
złotych. Małżeństwo może zostać zawarte
po upływie miesiąca od daty złożenia wspomnianego zapewnienia. Zapewnienie jest
ważne przez 6 miesięcy.
Szczegółowe informacje dotyczące ślubów
cywilnych zawieranych zarówno w urzędzie, jak i poza nim uzyskać można w Referacie Spraw Obywatelskich i USC pod
numerem telefonu: (58) 691 05 52.
(ron)
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Za nami historyczne „Dni Gminy
Kolbudy”

Finansowe wsparcie
dla prac konserwatorskich
Gmina Kolbudy systematycznie wspiera finansowo prace konserwatorskie
przy najcenniejszych zabytkach. Na ostatniej przed wakacjami sesji radni
wyrazili zgodę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań inwestycyjnych w kościołach w Pręgowie oraz Czapielsku. Podobną uchwałę,
zezwalającą na udzielenie dotacji parafii w Lublewie Gdańskim, Rada Gminy
Kolbudy podjęła w kwietniu br.

Pierwsze Dni Gminy Kolbudy przeszły do historii. Przez trzy
dni słuchaliśmy różnych gatunków muzycznych, bawiliśmy
się przy kabaretowych skeczach i rywalizowaliśmy w nietypowych konkurencjach sportowych. Wrażeń i emocji
nie brakowało. Wesołe miasteczko, które „wyrosło” przy
Gminnej Przystani Żeglarskiej oblegali najmłodsi mieszkańcy. Ulicami Kolbud przemaszerowała też historyczna
parada złożona z mieszkańców gminy. Liczba uczestników
marszu oraz paleta barw i oryginalnych strojów przerosła
nasze oczekiwania. Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Dowiedli, że chcą się bawić i integrować.

Podczas czerwcowej sesji radni przyjęli
uchwałę zezwalającą na udzielenie dotacji
celowej w kwocie do 35 tysięcy złotych Parafii Bożego Ciała w Pręgowie. Środki mają
zostać przeznaczone na dofinansowanie
drugiego etapu prac konserwatorskich
przy ołtarzu bocznym.
Dotację w kwocie do 45 tysięcy złotych
na wymianę ciągu pieszego przy budynku
kościoła otrzyma natomiast parafia w Czapielsku. Prace mają polegać na zamianie
istniejącej nawierzchni na nawierzchnię
z kostki brukowej kamiennej.
– W Gminie Kolbudy nie mamy zbyt wielu
cennych zabytków – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Te, którymi możemy się chwalić to jednak prawdziwe perełki nie tylko
w skali gminnej, ale również w skali województwa i kraju. Mam na myśli nasze kościoły w Pręgowie, Lublewie Gdańskim i Czapielsku. Wybudowane przed wiekami obiekty
wymagają stałej konserwacji. W miarę możliwości staramy się dofinansowywać prace

– Mam nadzieję, że nowa formuła inauguracji sezonu letniego w Gminie Kolbudy przypadła naszym mieszkańcom do gustu – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Przez trzy dni z przygotowanych przez nas
atrakcji skorzystało wiele osób. Przyznam, że ogromne wrażenie zrobiła na mnie zwłaszcza parada. Nie spodziewałem się, że będzie nas
tak wielu. Reprezentanci poszczególnych sołectw imponowali pomysłami i doskonałym humorem. Liczę na to, że wydarzenie to na stałe
zapisze się w tradycji naszej gminy. Pozytywne komentarze na temat
przemarszu, jakie słyszymy i czytamy, świadczą o tym, że chcą tego
również mieszkańcy.
Uczestnicy bawili się doskonale zarówno podczas występów artystycznych, jak i licznych pokazów. Wielkie pole do popisu miały
dzieci i młodzież doskonaląca swoje umiejętności w klubach sportowych oraz podczas warsztatów realizowanych w naszej gminie.
– Bardzo mi się podoba nowa formuła – powiedział nam pan Marek,
oglądający pokazy zawodników Taekwon Kolbudy. – To bardzo dobry pomysł. Przez trzy dni możemy podziwiać nie tylko artystów, ale
też naszych młodych, utalentowanych sportowców, których mamy
naprawdę wielu. Widać też, że chcemy i potrafimy się bawić, czego
dowodem było współzawodnictwo sołectw. Było wesoło, ale nie brakowało ducha walki. Do tego idealnie udało się trafić z pogodą.
Wraz z naszymi mieszkańcami w obchodach Dni Gminy Kolbudy
uczestniczyła również kilkunastoosobowa delegacja z partnerskiego miasta Uffenheim w Bawarii, z burmistrzem miasta Wolfgangiem Lampe.
– Jest nam niezmiernie miło, że w pierwszych Dniach Gminy Kolbudy
wzięli udział nasi przyjaciele z Niemiec – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nie ukrywam, że pomysł na paradę podpatrzyliśmy właśnie
u naszych zachodnich sąsiadów. Cieszę się, że we wspólnym radosnym, pierwszym w historii naszej gminy marszu mogliśmy pójść razem.
Przypomnijmy, że gwiazdami pierwszych, historycznych Dni Gminy
Kolbudy byli: zespół „Future Folk”, któremu lideruje charyzmatyczny Stanisław Karpiel – Bułecka, aktor i kabareciarz Cezary Pazura
oraz skrzypaczka z Wielkiej Brytanii Kate Wright. Oklaskiwaliśmy
również zespół GiS, młodzież z grupy „Czarodzieje z Kaszub” i lokalne zespoły dziecięce. Kabaretowy wieczór prowadził znany
z grupy „Łowcy.B” Bartosz Gajda. Stawkę kabareciarzy uzupełniały
ekipy „4 Fala” oraz „Trzecia Strona Medalu”. Ostatniego dnia w sali
koncertowej wystąpiła Orkiestra Kameralna Progress oraz lokalna
grupa Combo, którą kieruje Jan Skałbania.
– Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dni Gminy Kolbudy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Ogromne
brawa należą się przede wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie
włączyli się w organizację i przebieg naszego święta. Ukłony kieruję
w stronę artystów, trenerów i młodzieży z gminnych klubów, sołtysów oraz sponsorów, bez których trudno byłoby nam zorganizować
obchody. Wiele wysiłku w organizację Dni Gminy Kolbudy włożyli też
pracownicy Urzędu Gminy Kolbudy.
Głównymi sponsorami pierwszych Dni Gminy Kolbudy były: Ziaja oraz Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. Nagrodami dla
uczestników niektórych konkurencji sportowych i pokazów były
zestawy piwa z lokalnego Browaru Amber.
(ron)
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renowacyjne, wspierając poszczególne parafie. Mamy pełną świadomość, że są to inwestycje, które pozwolą zachować te jakże
cenne zabytki dla kolejnych pokoleń.
Warto wspomnieć, że podczas kwietniowej
sesji podjęto uchwałę, która dała zielone
światło dla udzielenia dotacji celowej do
kwoty 65 tysięcy złotych na prace konserwatorskie w kościele w Lublewie Gdańskim. Dofinansowanie przeznaczone jest
na realizację pierwszego etapu renowacji
ściany północnej budynku.
Wspomniane obiekty wpisane są do rejestru Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie prace
prowadzone są według projektu konserwatorskiego zatwierdzonego przez tę instytucję.
Kościół w Pręgowie wzmiankowany
był już w 1323 roku, za panowania Zakonu Krzyżackiego. Zrąb świątyni zbudowany jest z nieociosanego kamienia
polnego. Wieża powstała około 1739

Kalendarium wydarzeń

Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców na wydarzenia kulturalne i sportowe, jakie zaplanowaliśmy na najbliższe tygodnie:
 1 września, godzina 18.00, sala koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy – Koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Na naszej scenie wystąpi
Chór Gminy Kolbudy „Camerata Santa
Cecilia”, pod batutą Tatiany Adamkowicz.
Naszym wokalistom towarzyszył będzie
zespół w składzie: Ignacy Wiśniewski (instrumenty klawiszowe, aranżacje), Maja
Miro-Wiśniewska (flety), Maciej Sadowski (kontrabas), Adam Golicki (perkusja).
Wstęp wolny.
 15 września, godzina 18.00, sala
koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy – spektakl teatralny „Trudno uwierzyć” w reżyserii Karola Stępkowskiego i
wykonaniu aktorów grupy „Mam Teatr”. Jak
informują artyści, jest to komedia, której
bohaterką jest dziennikarka Ela. Podobno
może jej się przytrafić dosłownie wszystko.
Dobra zabawa i moc nieoczekiwanych
zdarzeń gwarantowane. Wstęp wolny.
 22 września, od godziny 9.00, Bąkowo,
plac rekreacyjny przy ul. Otomińskiej 6 –
Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na
drugą edycję imprezy „Bieg drogą dobra”.
To wydarzenie sportowo-rekreacyjne dla
całych rodzin, w tym także dla osób z nie-
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pełnosprawnościami oraz seniorów. Głównym elementem imprezy, której celem jest
promocja zdrowego i aktywnego stylu życia jest bieg na dystansie 10km – z elektronicznym pomiarem czasu. Dla uczestników
przygotowano atrakcyjny pakiet startowy.
 22 września, 29 września i 6 października, sala koncertowa Urzędu Gminy
Kolbudy – zapraszamy mieszkańców do
„Kina Kaszubskiego”. W ramach pierwszego seansu proponujemy głośny film Filipa
Bajona „Kamerdyner”. Wstęp wolny.
 20 października, sala koncertowa
Urzędu Gminy Kolbudy – na naszej scenie
wystąpi Jack Moore młody, utalentowany
gitarzysta i kompozytor. Miłość do tego
instrumentu zaszczepił w nim jego ojciec,
Garry Moore, z którym przez wiele lat występował podczas gościnnych koncertów
i na festiwalach na całym świecie. Artyście
towarzyszyć będą: Szymon Pejski (wokal),
Kuba Szturm (gitary), Łukasz Gorczyca
(bas), Tomek Dominik (perkusja). Wstęp
wolny.
 27 października, od godziny 10.30,
plac rekreacyjny w Bąkowie – atrakcja dla
miłośników aktywnych form wypoczynku
w plenerze. Uczestnicy imprezy „Harpuś

roku i wykonana jest z pruskiego muru.
Jej szpiczasty szczyt pokryto cynkiem.
Kościół p.w. N.P. Marii Królowej Polski
w Lublewie Gdańskim wzniesiony został
w drugiej połowie XIV wieku. Z tego czasu pochodzą mury prezbiterium. W 1433
obiekt został zniszczony i wkrótce po tym
odbudowany. Szybko uporano się również
ze zniszczeniami wywołanymi przez pożar,
który wybuchł w1683 roku. Warto zobaczyć gotycko – barokowy zabytek, orientowany, murowany z cegły, z wieżą konstrukcji drewnianej, oszalowaną deskami.
Kościół p.w. Św. Mikołaja w Czapielsku.
Zbudowany został pod koniec XVIII wieku. W 1819 roku kościół był remontowany,
a w 1841 roku, z powodu złego stanu technicznego, został zamknięty. W 1847 roku
świątynię poddano gruntownemu remontowi. Dzięki prowadzonym w kolejnych
latach pracom konserwatorskim nieprzerwanie budzi podziw wszystkich odwiedzających. (ron)

w Bąkowie”, niezależnie od wieku, wyruszą z mapą na atrakcyjne, malownicze szlaki Rezerwatu Bursztynowa Góra. Na zakończenie plenerowej imprezy odbędzie się
ognisko. Zapisy on-line i wszelkie szczegóły dostępne na www.harpagan.pl/harpus/
 17 listopada, sala koncertowa Urzędu
Gminy Kolbudy – zapraszamy na „Musical
Narnia” w wykonaniu młodzieży ze szkół
Trójmiasta i okolic. Aktorzy (w wieku od
9-18 lat) grający w musicalu bardzo ciężko pracowali, aby powstał spektakl, który
chwyta za serce. No i chwyta! Reżyseria
Kuba Kornacki. Wstęp wolny.
 30 listopada, sala koncertowa Urzędu
Gminy Kolbudy – zapraszamy na kolejną
edycję imprezy rodzinnej „Planszogranie”, czyli gratki dla miłośników gier planszowych. To atrakcja zarówno dla najmłodszych graczy, jak i seniorów. Wstęp wolny.
 1 grudnia, sala koncertowa Urzędu
Gminy Kolbudy – na naszej scenie wystąpi
Roy Einar Dreng, gwiazda norweskiej sceny country-blues i folk. Artysta w Skandynawii nazywany jest „Norweskim Bobem
Dylanem”. Podczas występu w Kolbudach
gość zaprezentuje autorskie kompozycje inspirowane twórczością Boba Dylana a także utwory z repertuaru samego
Boba i innych wykonawców należących
do gatunku wykonującego tzw. American
Songbook m. in.: Rod Stweart, Frank Sinatra, Nat King Cole, Michael Feinstein, Keith
Richards czy Michael Bublé. Wstęp wolny.
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Były reprezentant Polski trenerem
piłkarzy GKS Kolbudy!

Był szkoleniowcem ekstraklasowej Polonii Warszawa, a jako piłkarz rozegrał 7 spotkań w reprezentacji Polski. Pełniąc
funkcję trenera Znicza Pruszków pracował m.in. z… Robertem Lewandowskim. Jest żywą legendą Lechii Gdańsk, a jego
występy sprzed lat do dziś wspominają kibice Górnika Zabrze, z którym zdobywał tytuły mistrza kraju. Jacek Grembocki, bo o nim mowa właśnie rozpoczyna pracę w Kolbudach, gdzie przygotowuje piłkarzy miejscowego GKS do nowego
sezonu w rozgrywkach klasy okręgowej.
Sezon piłkarski 2018/2019 nie był szczęśliwy dla pierwszej drużyny
GKS Kolbudy, która po wielu latach opuściła szeregi IV ligi. Degradacja do niższej klasy rozgrywkowej nie była jedyną zmianą jaka
nastąpiła w ostatnim czasie w lokalnej seniorskiej piłce. Dotychczasowego szkoleniowca Dariusza Stasiuka zastąpił były reprezentant Polski i trener z ekstraklasowym doświadczeniem Jacek
Grembocki.
– W ostatnim czasie w klubie wprowadziliśmy kilka zmian – mówi Michał Netza, dyrektor GKS Kolbudy. – Chcielibyśmy, aby podobnie jak
przed laty trzon zespołu stanowili nasi wychowankowie. Przez ostatnie lata drużyna seniorska oparta była głównie na zawodnikach z zewnątrz. Sytuacja taka wcale nie wynikała z niechęci trenera do naszych
piłkarzy. Tych po prostu nie było zbyt wielu. W tej chwili jest już znacznie
lepiej. Stawiamy przede wszystkim na szkolenie młodzieży i możemy
poszczycić się sukcesami młodych chłopaków, którzy odnoszą zwycięstwa w swoich kategoriach wiekowych. Chcemy systematycznie wprowadzać ich do pierwszego zespołu. Mamy ambitnych trenerów, którzy
wkładają serce w pracę z najmłodszymi rocznikami. Wierzymy, że w
budowie pierwszego zespołu opartego na wychowankach, który tak
jak kiedyś gromadził będzie rzesze kibiców na stadionie, pomoże nam
tak utytułowany piłkarz i doświadczony trener jakim jest bez wątpienia Jacek Grembocki. Mam nadzieję, że obchodzony w tym roku jubileusz 60-lecia piłki w Kolbudach będzie początkiem oczekiwanej chyba
przez miejscowych fanów futbolu odnowy.
Obecnie kadra drużyny z Kolbud, która aktywnie przygotowuje się
do startu rozgrywek klasy okręgowej, liczy 22 zawodników, z czego 9 to wychowankowie klubu. Nowy trener, który miał już okazję
spotkać się z wójtem Andrzejem Chruścickim, dostrzega potencjał
w młodych mieszkańcach naszej gminy.
– Jacek Grembocki miał już okazję przyjrzeć się zawodnikom, którzy
stanowić będą trzon zespołu w rozpoczynającym się wkrótce sezonie
– mówi Michał Netza. – Trener, który od kilku dni pracuje z zespołem
dostrzega potencjał w naszych wychowankach. Nie pozostaje nam
nic innego jak zaufać szkoleniowcowi, który z sukcesami pracował w
dotychczasowych klubach. Pan Jacek ma dobrą rękę do odkrywania
piłkarskich diamentów. To on przyjął do Znicza Pruszków Roberta Lewandowskiego, gdy ten nie dostał szansy gry w warszawskiej Legii.
Wizja prowadzenia zespołu przez Jacka Grembockiego spodobała
się wójtowi Andrzejowi Chruścickiemu. Obaj mieli okazję porozmawiać w minionym tygodniu. Trener jest zwolennikiem ciężkiej
pracy na treningach. Słynie z twardej ręki i żelaznej dyscypliny. Pozostaje mieć nadzieję, że pod wodzą nowego szkoleniowca nasza
drużyna wkrótce powróci do wyższej klasy rozgrywkowej. Liczymy
też na to, że oparty na wychowankach zespół ponownie przycią-

gnie na trybuny wielu kibiców, którzy utożsamiać się będą z drużyną. Pierwszy mecz ligowy naszych piłkarzy w szeregach klasy
okręgowej, pod wodzą trenera Jacka Grembockiego, miał miejsce
15 sierpnia. Nasi piłkarze na inaugurację zmierzyli się na wyjeździe
z drużyną Błyskawicy Reda Rekowo Dolne. Spotkanie zakończyło
się remisem 2:2. W rozegranym kilka dni później na własnym boisku meczu z Wietcisą Skarszewy nasza drużyna przegrała 0:3.
Klub GKS Kolbudy pragnie podziękować dotychczasowemu trenerowi Dariuszowi Stasiukowi, który przez szereg sezonów kierował
zespołem zdobywając przy tym cenne w pracy szkoleniowca doświadczenie. Władze klubu dziękują za trud, zaangażowanie i lata
wspólnej pracy życząc jednocześnie wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. (ron)
Jacek Grembocki – jest wychowankiem Lechii Gdańsk i w tej drużynie debiutował w seniorskiej piłce. W 1983 zdobyła z Lechią Puchar Polski. Wystąpił również w spotkaniach z Juventusem Turyn
w ramach Pucharu Zdobywców Pucharów i znalazł się wśród zwycięzców Superpucharu Polski (1983). Z Lechią awansował do ekstraklasy. Przez 9 sezonów był piłkarzem Górnika Zabrze, z którym
został dwukrotnie mistrzem Polski (1987, 1988) oraz zdobył Puchar
Polski (1988).
Jacek Grembocki posiada licencje UEFA PRO. W przeszłości był trenerem między innymi Cartusii Kartuzy, Znicza Pruszków oraz Polonii Warszawa. W reprezentacji Polski debiutował 18 marca 1987
w meczu z Finlandią, ostatni raz zagrał w 1994. Łącznie w biało-czerwonych barwach rozegrał 7 spotkań.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Wnioski do 30 września br.
Wójt Gminy Kolbudy informuje, że wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe za
rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pobierających naukę
na terenie Gminy Kolbudy, należy składać do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kolbudach.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami art. 90 ustawy
Prawo Oświatowe oraz – przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy –
„Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w Gminie Kolbudy” stypendia dotyczą dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.
Zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady
Gminy Kolbudy nr XXVI/237/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., stypen12 | Sierpień 2019

dium przyznaje się uczniom za wybitne osiągnięcia artystyczne
i sportowe co najmniej na szczeblu wojewódzkim, promujące Gminę Kolbudy.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia artystyczne lub
sportowe ucznia, promujące Gminę Kolbudy oraz popisane klauzule zgody. Szczegółowe informacje i wzory wniosków w serwisie
www.kolbudy.pl. (ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

