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Biulet yn informacyjny Rady i Urzędu Gminy

Wybraliśmy nowe władze
W niedzielę 21 października do urn wyborczych w gminie Kolbudy udało się ponad 60 procent uprawnionych do głosowania. Tak wysoka frekwencja świadczy
niewątpliwie o tym, że nasi mieszkańcy interesują się tym, co dzieje się w ich najbliższej okolicy i chcą aktywnie uczestniczyć w wyborze tych, którzy przez pięć
najbliższych lat decydować będą o inwestycjach oraz wytyczać będą kierunki
rozwoju naszego samorządu.

Zarejestrowano trzy komitety wyborcze,
których kandydaci ubiegali się o mandat
Radnego Gminy Kolbudy. Zgłosiło się również trzech kandydatów zainteresowanych
objęciem funkcji Wójta Gminy Kolbudy,
którą przez niemal dwie dekady sprawował
Leszek Grombala.
Trzy komitety i trzech liderów
Swoich kandydatów do Rady wystawiły:
Komitet Wyborczy Wyborców Roberta
Aszyka, Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Chruścickiego oraz Komitet Wyborców Kolbudy24. O sprawowanie władzy
wykonawczej w samorządzie ubiegali się liderzy list: Robert Aszyk, Andrzej Chruścicki
i Krzysztof Suchocki.
Dziewięć spośród piętnastu mandatów
w Radzie Gminy Kolbudy trafiło do kandydatów startujących z list Komitetu Wyborczego Wyborców Roberta Aszyka. Pięć
miejsc w nowej Radzie zajęły natomiast
osoby startujące w wyborach pod szyldem
KWW Andrzeja Chruścickiego. Jednego
przedstawiciela uzyskał w Radzie Komitet
Wyborców Kolbudy24.
W składzie nowej Rady, która po raz pierwszy wybrana została na pięcioletnią kadencję, znaleźli się zarówno doświadczeni
samorządowcy, jak i debiutanci. Wszyscy
jednak aktywnie angażowali się w sprawy
mieszkańców swoich sołectw, co zostało
docenione przez wyborców.
Konieczna druga tura
Pierwsza tura wyborów Wójta Gminy
Kolbudy nie wyłoniła nowego włodarza
gminy. Procentowe poparcie dla poszczególnych kandydatów przedstawiało się następująco:
Andrzej Chruścicki – 41,98 proc.
Robert Aszyk – 41,44 proc.
Krzysztof Suchocki – 16,57 proc.

Z rady na fotel Wójta
Konieczna była więc druga tura, która odbyła się w niedzielę 4 listopada br. Sprawujący dotychczas mandat radnego Gminy
Kolbudy Andrzej Chruścicki uzyskał 54,75
procent poparcia. Jego kontrkandydat Robert Aszyk otrzymał 45,25 procent głosów.
Frekwencja wyborcza w Gminie Kolbudy
wyniosła ponad 56 procent. Na Andrzeja

Chruścickiego głos oddało 3940 osób, na
Roberta Aszyka 3256.
W poniedziałek 19 listopada odbyła się
inauguracyjna sesja Rady Gminy Kolbudy
kadencji 2018-2023, podczas której nowi
radni oraz nowo wybrany wójt Andrzej
Chruścicki złożyli uroczyste ślubowanie.
(ron)
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Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy
Kolbudy i zaprzysiężenie nowego wójta spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy licznie stawili się na
inauguracyjnych obradach. Świadkami tak
ważnego dla samorządu wydarzenia byli
również Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy
Kolbudy i księża z okolicznych parafii.
Inauguracyjną sesję, zgodnie z procedurą, otworzył najstarszy z członków pięt-

zastąpi Wiesława Rusieckiego. Były kwiaty,
gratulacje i liczne życzenia. Funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono natomiast
Andrzejowi Sosińskiemu, który rolę tę pełnił
również w poprzedniej kadencji Rady.
Najważniejszym elementem pierwszej sesji było jednak ślubowanie Wójta Gminy
Kolbudy. Obowiązki organu wykonawczego gminy przez najbliższych pięć lat sprawował będzie Andrzej Chruścicki.

Andrzej Chruścicki
objął obowiązki Wójta Gminy Kolbudy
W poniedziałek 19 listopada po raz pierwszy zebrała się Rada Gminy Kolbudy kadencji 2018-2023. Głównym punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez Andrzeja Chruścickiego, nowo wybranego Wójta Gminy Kolbudy, który zastąpił na tym stanowisku Leszka Grombalę.
Ślubowanie złożyli również radni. Sporo emocji budził wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. W wyniku tajnego głosowania funkcję tę
powierzono Emilii Jóźwik. Obowiązki wiceprzewodniczącego Rady nadal
pełnić będzie natomiast wieloletni sołtys Kolbud, Andrzej Sosiński.

nastoosobowej Rady Gminy Kolbudy.
Ta zaszczytna rola przypadła Barbarze
Brandt-Sarneckiej, nowo wybranej radnej
z Otomina.
Po złożeniu ślubowania przez nowych radnych nastąpił wybór Przewodniczącego.
Głosujący zdecydowali, że w kadencji 20182023 obradom przewodniczyć będzie Emilia
Jóźwik. W tej roli radna z sołectwa Kowale

wał swojemu następcy.
W swoim wystąpieniu Andrzej Chruścicki
nawiązał do szczególnej daty, która będzie
początkiem jego urzędowania w Gminie
Kolbudy. To setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nowy wójt zwrócił
uwagę także na inną, symboliczną liczbę.
– Sto lat niepodległości i mamy nowego
Wójta, choć już wcześniej było wiadomo, że
ustępujący Wójt nie będzie już kandydował
– mówił Andrzej Chruścicki. – Cieszę się, że
wybór padł na mnie. Jest jeszcze jedna liczba, to 44. Kto czytał „Dziady”, ten wie o czym
mówię. Tak się składa, że mam 44 lata. Tak
więc magia liczb. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby nasza gmina rozwijała się jeszcze
lepiej.
Nie zabrakło oczywiście podziękowań,
dla mieszkańców, dzięki którym Andrzej
Chruścicki objął stanowisko Wójta Gminy
Kolbudy.
Po oficjalnej części przyszedł czas na prezenty, kwiaty i życzenia. W sesji wziął również udział Robert Aszyk, kontrkandydat
Andrzeja Chruścickiego w niedawnych wyborach samorządowych, który pogratulował nowemu Wójtowi Gminy Kolbudy.
Podczas sesji poruszono również kilka
kwestii organizacyjnych dotyczących przyszłego funkcjonowania organu uchwałodawczego gminy.
Przypominamy, że protokoły i elektroniczny zapis obrad sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Kolbudy. Od tej kadencji możliwe jest również śledzenie posiedzeń on-line w serwisie www.crv.pl
(ron)

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” – brzmiał tekst roty ślubowania
wygłoszony przez Andrzeja Chruścickiego.
Świadkiem wydarzenia był ustępujący
wójt Leszek Grombala, który pogratulo-

Wojciech Sosnowski nowym
Zastępcą Wójta Gminy Kolbudy
Wojciech Sosnowski został nowym Zastępcą Wójta Gminy Kolbudy. W czwartek 22 listopada wójt Andrzej Chruścicki
podpisał zarządzenie, mocą którego powołał swojego zastępcę.
Wojciech Sosnowski urodził się w Świeciu.
Ma 45 lat, żonę i cztery córki. Od dekady
jest mieszkańcem Kolbud. Nowo powołany
Zastępca Wójta Gminy Kolbudy ukończył
Wydział Filologiczno – Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Większość swojej dotychczasowej aktywności zawodowej poświęcił
nowoczesnym mediom. Bliskie są mu tematy
związane z cyfryzacją i internetem.
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Dziennikarz i menadżer od dwudziestu lat.
Pracował m.in. jako szef wydawców strony
głównej portalu Wirtualna Polska. W ostatnim czasie związany z Radiem Gdańsk.
Wojciech Sosnowski jest wielkim sympatykiem piłki nożnej oraz tenisa. Aktywnie kibicuje futbolistom Lechii Gdańsk i narodowej
reprezentacji Polski. Jak sam o sobie mówi,
jest też molem książkowym. Do zainteresowań Zastępcy Wójta Gminy Kolbudy należą
także nowoczesne gry planszowe, w które
nie tylko gra, ale również kolekcjonuje i zachęca innych do takiej formy rozrywki.
(ron)
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Bilans otwarcia
Ograniczyć zadłużenie gminy
W piątek 7 grudnia, uchwałą Rady Gminy Kolbudy, funkcję Skarbnika Gminy
Kolbudy powierzono Jarosławowi Falkowskiemu. Ten, w pierwszych dniach
swojego urzędowania poddał szczegółowej analizie zapisy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej m.in. wykaz zamierzeń inwestycyjnych oraz ich finansowania w perspektywie kilku kolejnych lat. Obraz
jaki jawi się z analizy dokonanej przez Skarbnika, w ocenie wójta Andrzeja
Chruścickiego, nie napawa optymizmem.
– Bilans otwarcia nowej kadencji to zadłużenie gminy na kwotę 37,5 miliona złotych
oraz wykaz 64 przedsięwzięć do realizacji
w ciągu trzech lat – informuje Jarosław Falkowski, Skarbnik Gminy Kolbudy. – Na ich
wykonanie w ciągu trzech kolejnych lat nasz
samorząd zamierza wydać łączną kwotę
40,6 miliona złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że z tej kwoty 3 miliony złotych trzeba
przeznaczyć na dokończenie budowy Szkoły
Podstawowej w Kowalach oraz 12,5 miliona
złotych na częściowe pokrycie kosztów budowy basenu w Kolbudach.
Jak wynika z raportu otwarcia przygotowanego przez Skarbnika kwota zaplanowana na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, jaką zaplanowano na rok 2019
wynosi 19,3 mln złotych (pod warunkiem
zadłużenia o kolejne 7,9 mln złotych). Wysokość środków zaplanowanych na rok
2020 określono na poziomie 8,9 mln złotych, natomiast w roku 2021 przewidziana
suma to 12,4 mln złotych.
– Jeżeli od 40,6 mln złotych zaplanowanych
na realizację przedsięwzięć odejmiemy
środki przewidziane na szkołę w Kowalach
i basen w Kolbudach, na wszystkie pozostałe inwestycje w całej gminie pozostaje nam
kwota 25,1 mln złotych na okres trzech lat –

informuje Jarosław Falkowski. – Biorąc pod
uwagę, że w samym roku 2018 na inwestycje niezwiązane z budową szkoły i pływalni
przeznaczono około 10 mln złotych, to kwota ta wydaje się niewielka.
Nowy skarbnik zwraca uwagę na jeszcze
jeden fakt dotyczący finansowania budowy basenu w Kolbudach. Na realizację inwestycji w wieloletniej prognozie przeznaczono w sumie 14,3 mln złotych. Skarbnik
przypomina natomiast, że najniższa z ofert
złożona w pierwszym przetargu na budowę pływalni opiewała na kwotę około 24,6
mln złotych.
– Przed rozpoczęciem budowy nie zabezpieczono całości środków na oddanie pływalni
do użytku – twierdzi Jarosław Falkowski.
– Kontynuacja tego zadania pochłonie zdecydowaną większość środków planowanych
na zadania inwestycyjne w ciągu najbliższych trzech lat. Musimy pamiętać, że możliwości dalszego zadłużania gminy są mocno
ograniczone. Nie pozwalają na to przepisy
ustawy o finansach publicznych.
Skarbnik Gminy Kolbudy zauważa ponadto, że w 33 przypadkach spośród 64 inwestycji brak jest pełnego finansowania.
Oznacza to, że należy znaleźć środki na
pełne finansowanie zaplanowanych zadań

lub zrezygnować z części, z przesunięciem
kwot na pozostałe przedsięwzięcia.
Z uwagami urzędnika stojącego na straży finansów gminy zapoznał się już wójt
Andrzej Chruścicki. Jak przyznaje wnioski
płynące z analizy są niepokojące.
– Analizując finanse gminy trudno nie zauważyć, że w ostatnim czasie zadłużenie
gminy mocno wzrosło – mówi Andrzej
Chruścicki. – W roku 2016, a nawet jeszcze w trzecim kwartale 2017 roku, wynosiło około 6,5 miliona złotych. Rok 2017
zamknął się jednak ostatecznie deficytem
blisko 20 milionów złotych. W tym roku na
minusie mamy niemal 37,5 miliona złotych.
Jeszcze jako Radny Gminy Kolbudy wielokrotnie zwracałem fakt, że jako samorząd
żyjemy ponad stan. Zostaliśmy postawieni
w trudnej sytuacji. Zawarto umowy i zobowiązania, które generują niemałe koszty.
Duże inwestycje, których realizacji w ostatnich miesiącach podjęła się gmina, przy
niewielu pozyskanych środkach zewnętrznych, zmusiły gminę do zaciągania zobowiązań finansowych. Aby uniknąć dalszego
zadłużania samorządów będziemy musieli
szukać sposobów na wyjście z tej trudnej
sytuacji.
(ron)

Uczniowie z Bielkówka
zakopali kapsułę czasu
Uczniowie i nauczyciele ZKiW w Bielkówku postanowili w szczególny sposób uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mając w pamięci tak ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne zebrali współczesne przedmioty, napisali listy i umieścili
je w szczelnej kapsule czasu, którą 6 grudnia br. zakopali w pobliżu szkoły. Ciekawe kto i za ile lat odnajdzie wyjątkowe znalezisko.
Dziś trudno wyobrazić sobie archeologów i historyków badających
współczesny szkolny piórnik, telefon komórkowy, zdjęcia uczniów,
nagrania szkolnych uroczystości czy zakrętkę po ulubionym napoju. To tylko niektóre z przedmiotów, jakie umieszczono w kapsule.
(ron), fot. fb/ZKiW Bielkówko
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Radni VIII kadencji (2018-2023)

Emilia Anna Jóźwik
Przewodnicząca Rady Gminy
Kolbudy
okręg nr 12 – Kowale
Urodziła się w 1976 roku. Mieszkanka Kowali od 17 lat. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Chemii; studia
podyplomowe na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.
Nauczyciel chemii i fizyki. Sołtys Kowali w latach 2007-2011.
@: emilia.jozwik@
ug.kolbudy.pl
tel. 608 835 993

Andrzej Sosiński
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kolbudy
okręg nr 2 – Kolbudy
Urodził się w 1965 roku. Jest
sołtysem wsi Kolbudy, gdzie
mieszka ponad pół wieku.
Ukończył Technikum Łączności,
od 44 lat jest członkiem PZW
Kolbudy. Piastuje również funkcję wiceprezesa Kolbudzkiego
Stowarzyszenia Kupców.
@: andrzej.sosinski@ug.kolbudy.pl
tel. 509 384 023

Wiesław Rusiecki
okręg nr 1– Kolbudy
Urodził się w 1956 roku. Wieloletni Radny Gminy Kolbudy.
Ukończył Politechnikę Gdańską
(Wydział Budowy Maszyn) oraz
Uniwersytet Gdański (Wydział
Prawa i Administracji). Zawodowo od wielu lat związany jest z
rzemiosłem i spółdzielczością
mieszkaniową.
@: wieslaw.rusiecki@ug.kolbudy.pl
tel. 502 240 888

Marek Rosa
okręg nr 3 – Kolbudy
Urodził się w 1963 roku. Mieszkaniec Kolbud od 21 lat. Wykształcenie zawodowe, strażak OSP od 32 lat. Jako prezes
Gminnego Zarządu OSP Kolbudy brał czynny udział w planowaniu i realizowaniu inwestycji
w Kolbudach.
@: marek.rosa@ug.kolbudy.pl
tel. 502 562 092

Katarzyna Podhajska-Średniawa
okręg nr 4 – Czapielsk/Babidół
Urodziła się w 1962 roku. Mieszkanka Babidołu od 1989 r. Projektant wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz i
grafiki użytkowej (absolutorium
Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku). Pomysłodawczyni projektu utworzenia w Gdyni Pomorskiego
Parku Naukowo-Technologicznego. Obecnie pracuje we własnej Stajni Koni Uratowanych
Jednorożec w Czapielsku.
@: katarzyna.podhajska-sredniawa@ug.kolbudy.pl

Andrzej Klimek
okręg nr 5 – Lublewo Gdańskie
Urodził się w 1962 roku. Mieszka
w Lublewie Gdańskim od 21 lat.
Inżynier mechanik, prowadzi
działalność gospodarczą.
@: andrzej.klimek@ug.kolbudy.pl
tel. 606 657 660

Stanisław Krzysztof Patyk
okręg nr 6 – Pręgowo
Urodził się w 1974 roku. Mieszkaniec Pręgowa od 1977 roku.
Wykształcenie średnie techniczne. Od 23 lat służę społeczeństwu i ojczyźnie w Policji.
Członek Rady Sołeckiej, przewodniczący Rady Rodziców w
Szkole Podstawowej w Pręgowie, członek Rady Parafialnej.
@: stanislaw.patyk@ug.kolbudy.pl
tel. 691 672 039

Kazimierz Adamski
okręg nr 7 – Bielkówko
Urodził się w 1957 roku. Od urodzenia mieszka w Bielkówku,
gdzie czwartą kadencję sprawuje funkcję sołtysa. Jego hobby to muzyka i sport.
@: kazimierz.adamski@ug.kolbudy.pl

Marek Śpiewak
okręg nr 8 – Buszkowy, Ostróżki,
Lisewiec
Urodził się w 1988 roku. Mieszka w Buszkowych od urodzenia.
Był członkiem Rady Sołeckiej.
Jego hobby to sport i motoryzacja.
@: marek.spiewak@ug.kolbudy.pl
tel. 511 120 609

Barbara Brandt – Sarnecka
okręg nr 9 – Otomin
Ma męża i dwóch dorosłych synów. Emerytka, od 18 lat mieszkanka Otomina. Od 12 lat jest
sołtysem sołectwa Otomin. Jej
hobby to książka, muzyka, teatr
i przyroda.
@: barbara.brandt-sarnecka@
ug.kolbudy.pl
tel. 505 388 259

Magdalena DudzińskaFlorczyk
okręg nr 10 – Bąkowo
Urodziła się w 1971 roku. Od 13
lat mieszka na teranie Gminy
Kolbudy – w Bąkowie na Osiedlu Sarnia Dolina. Od 8 lat działa w radzie sołeckiej Bąkowa.
Ukończyła Uniwersytet Gdański
na Wydziale Ekonomii oraz na
Wydziale Zarządzania. Od 12
lat prowadzi własną działalność
gospodarczą.
@: magdalena.dudzinska-florczyk@ug.kolbudy.pl
tel. 607 646 960

Piotr Wójtowicz
okręg nr 11 – Jankowo Gdańskie
Urodził się w 1974 roku. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Wydział Budowy Maszyn
oraz Wydział Inżynierii Sanitarnej). Prywatny przedsiębiorca.
@: piotr.wojtowicz@ug.kolbudy.pl
tel. 603 595 327

Justyna Lucyna Połomska
okręg nr 13 – Kowale
Urodzona w 1972 roku. Mieszkanka Osiedla Olimp od 19 lat.
Sołtys Sołectwa Kowale.
@: justyna.polomska@ug.kolbudy.pl
tel. 508 321 989

Radosław Maciej Wnuczko
okręg nr 14 – Kowale
Urodzony w 1979 roku. Mieszkaniec Kowali od 9 lat. Absolwent
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.
Kierownik Oddziału Informatycznego w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Południe w Gdańsku,
w którym zajmuje się utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej. Członek Rady Sołeckiej w Kowalach.
@: radoslaw.wnuczko@ug.kolbudy.pl
tel. 795 634 666

Tomasz Kroll
Okręg nr 15 – Łapino
Urodzony w 1967 roku. W Łapinie mieszka od urodzenia. Od 8
lat jest sołtysem Sołectwa Łapino, a wcześniej był Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Prowadzi działalność gospodarczą.
@: tomasz.kroll@ug.kolbudy.pl
tel. 502 435 650
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Opracowanie:
Wykorzystano materiały i zdjęcia komitetów wyborczych.
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Powołano nowe komisje
Radni głosowali jednomyślnie
Powołanie nowych komisji, ustalenie ich składów oraz sprawy budżetowe
zdominowały drugie posiedzenie Rady Gminy Kolbudy VIII kadencji 2018-2023.
W przypadku wszystkich procedowanych we wtorek 27 listopada uchwał piętnastoosobowa Rada była jednomyślna.

W trakcie drugiej po wyborach samorządowych sesji powołano Komisję skarg,
wniosków i petycji. Do jej kompetencji należeć będzie m.in. rozpatrywanie skarg na
działania Wójta Gminy Kolbudy i gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wniosków
i petycji składanych do Rady Gminy Kolbudy. W skład komisji weszli: Wiesław Rusiecki, Andrzej Klimek i Stanisław Krzysztof
Patyk.
Rada Gminy Kolbudy powołała również Komisję rewizyjną, za pośrednictwem której
organ uchwałodawczy gminy kontroluje
działalność wójta, jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy.
W bieżącej kadencji 2018-2023 tworzyć ją
będą: Marek Rosa, Wiesław Rusiecki i Stanisław Krzysztof Patyk.

W skład nowej Komisji Statutowej wejdą
natomiast: Wiesław Rusiecki, Andrzej Sosiński, Katarzyna Podhajska-Średniawa
i Emilia Jóźwik.
Powołano również Komisje Stałe Rady
Gminy Kolbudy. W bieżącej kadencji będą
to Komisja Finansów, Rozwoju i Gospodarki (w jej składzie znajdzie się aż trzynastu
radnych) oraz Komisja Spraw Obywatelskich (będzie liczyć dziesięciu członków).
Rada Gminy Kolbudy podjęła również
uchwałę w sprawie emisji w 2017 i 2018
roku obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Wprowadzona zmiana
pozwoli na emisję siedmiu – z zakładanych
pierwotnie dziesięciu serii – przy założeniu,
że terminy ich wykupu ustalone zostaną
z uwzględnieniem najbardziej korzystnego

dla budżetu wariantu.
– Jeżeli uda się znaleźć oszczędności w budżecie, to może uda się nam wyemitować
tylko sześć pakietów obligacji – mówił wójt
Andrzej Chruścicki. – Oczywiście zależy mi,
aby tych emisji było jak najmniej.
Rada dokonała również zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej oraz korekty w budżecie Gminy Kolbudy na 2018 rok.
Wszystkie procedowane podczas sesji
uchwały zostały przyjęte jednogłośnie
w obecności wszystkich piętnastu radnych. Na tę jednomyślność zwrócił uwagę
wójt Andrzej Chruścicki, który na zakończenie obrad podziękował wszystkim
członkom Rady Gminy Kolbudy.
(ron)

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta
Zielone światło dla budowy
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi kasacyjne w sprawie
decyzji środowiskowej dotyczącej budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Orzeczenie utrzymuje w mocy decyzję o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Rozstrzygnięcie sądu nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Zapłacimy mniej
za śmieci
Od 1 marca 2019 roku w Gminie Kolbudy obniżona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podczas ostatniej przed świętami sesji
decyzję w tej sprawie podjęła Rada
Gminy Kolbudy. 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).
Dlaczego niższą stawkę zapłacimy dopiero wiosną, skoro propozycja wójta
Andrzeja Chruścickiego zyskała akceptację Rady w grudniu 2018? Nowe
regulacje mogą wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania uchwały w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, co umożliwia wprowadzenie nowych stawek nie wcześniej
niż od 1 marca 2019. (ron)

Sąd uznając skargi za bezzasadne włączył
zielone światło dla realizacji inwestycji, na
którą czeka wielu kierowców. Zadowolenia
z takiego rozstrzygnięcia nie kryje wójt Andrzej Chruścicki.
– Wiadomość o oddaleniu skarg kasacyjnych
przez Naczelny Sąd Administracyjny powinna
ucieszyć mieszkańców Gminy Kolbudy, ale
nie tylko – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To
dobra informacja dla wszystkich kierowców,
którzy doskonale znają realia podróżowania
Obwodnicą Trójmiasta. Doskonale wiemy, że
dawno przestała ona być drogą szybkiego
ruchu. Stale rosnąca liczba aut wymusza rozbudowę sieci dróg i realizację nowych rozwiązań komunikacyjnych. Niestety ze względu
na zastrzeżenia do decyzji środowiskowej,
jakie zgłaszało kilka podmiotów, inwestycja
na lata utknęła w martwym punkcie. Wielu
z nas czytając o kolejnych rozstrzygnięciach
sądowych i coraz to nowych odwołaniach
od decyzji straciło już nadzieję, że budowa
Obwodnicy Metropolitalnej kiedykolwiek dojdzie do skutku. Na szczęście mamy przełom w
sprawie. Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej zapala zielone światło dla budowy
drogi, która połączy Chwaszczyno ze Straszy-

nem i pozwoli udrożnić układ drogowy w bliskim sąsiedztwie Gminy Kolbudy. Pozostaje
mieć nadzieję, że znajdą się środki finansowe
i możliwie szybko uda się przeprowadzić niezbędne postępowania przetargowe. Wierzę,
że w możliwie krótkim czasie wyłoniony zostanie wykonawca. Z niecierpliwością oczekuję rozpoczęcia prac.
Trzydziestokilometrowy odcinek Obwodnicy
Metropolitalnej Trójmiasta ma połączyć Obwodnicę Południową Trójmiasta z Trasą Kaszubską w Chwaszczynie. Według planów
rządowych, droga miałaby zostać wybudowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. (ron)
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Niezwykłe wspomnienia
mieszkańców Kolbud
i okolic
„Historie prawdziwe mieszkańców gminy Kolbudy” – to tytuł publikacji przygotowanej w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”. Opracowanie stanowi
zbiór krótkich, ale niezwykle ciekawych wspomnień mieszkańców, którzy od
kilku dekad żyją na tym terenie. Liderkami przedsięwzięcia są Marianna Molenda i Danuta Blok-Perkowska. W środę 5 grudnia w Urzędzie Gminy Kolbudy
spotkały się osoby, których relacje opublikowano w wydawnictwie. Pojawili
się mieszkańcy zainteresowani historią Kolbud i okolicznych miejscowości.
Trwające blisko dwie godziny spotkanie
stanowiło dogodną okazję do wielu wspomnień. Ponieważ wszyscy jego uczestnicy,
to osoby „z dużym stażem mieszkańca gminy Kolbudy” wspólnych tematów nie brakowało. W miłej atmosferze wspominano
czasy szkolne i budynki, w których na przestrzeni kilkudziesięciu lat odbywały się zajęcia lekcyjne. Rozmawiano o nieistniejących
już budynkach i osobach, które zapisały się
w historii naszego regionu.
O tym, jak wiele ciekawych wydarzeń miało
miejsce w powojennej historii Kolbud i okolicznych miejscowości niech świadczą fragmenty historii, które spisano w publikacji
„Historie prawdziwe mieszkańców gminy
Kolbudy”.
„…Najpierw mieszkaliśmy w starym domu,
który z racji wieku zaczął się sypać, a potem…
jest rok 1964. W rodzinie Skrzypków mój rówieśnik był pilotem. Latał samolotami stacjonującymi w Pruszczu Gdańskim. Czasami
ponosiła go ułańska fantazja. Pewnego razu
po popisach nad wsią zamiast na lotnisku
wylądował w mojej oborze. On stracił życie,
ja oborę i wszystkie zwierzęta. Wszystko spłonęło, dużo strat, naruszony został dom…”
– wspomina Hildegarda Baska urodzona
w 1937 roku mieszkanka sołectwa Kowale.
Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym
w jaki sposób zdobywały dach nad głową
rodziny, które po II wojnie światowej jako
pierwsze osiedlały się na terenie Kolbud
i okolicznych wsi. Wątek ten zawarty został
również w relacjach świadków tamtych wydarzeń, które spisano w publikacji.
„…Pamiętam, że po wojnie sprowadzano repatriantów i to dość dużo. Po wojnie mieszkania zajmowało się na zasadzie, kto pierwszy
ten lepszy. Wchodziło się i brało się, co było.
Pamiętam, że były zabawy i potańcówki…”
„…W Kolbudach była duża mieszanka ludzi:
Kaszubi, Niemcy, Polacy i dużo repatriantów
ze Wschodu. Niby Polacy, ale większość z nich
pierwszy raz w Polsce była…” – wspomina
Janina Ciechowska urodzona w 1923 roku
mieszkanka Kolbud.
W opracowaniu stanowiącym temat przewodni spotkania starszych mieszkańców
naszej gminy, czytamy m.in. o wydarzeniach jakie rozgrywały się w miejscach, które mijamy codziennie. Często nie wiedząc
o dramatach jakie rozgrywały się w pobliżu
mijanego właśnie budynku czy chodnika,
po którym właśnie spacerujemy.
„…Chciałbym opowiedzieć o jeszcze jednym
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zdarzeniu. Końcem lat 40. byłem naocznym
świadkiem ekshumacji żołnierzy radzieckich,
którzy byli pochowani w Lublewie przed kościołem (tam gdzie obecnie jest figura Matki
Boskiej). Zwłoki te przenoszono na zbiorowe
cmentarze żołnierzy radzieckich. Wywarło to
na mnie ogromne wrażenie, ten obraz mam
do dzisiaj w pamięci…” – relacjonuje Pan
Krzysztof Kozdroń, który – jak mówi -był
pierwszym uczniem szkoły w Kolbudach.
Wiele miejsca w dyskusji poświęcono czasom powojennym i pierwszym mieszkańcom, którzy osiedlali się w okolicznych
wsiach po zakończeniu działań wojennych.
Padały konkretne nazwiska i kierunki z jakich poszczególne rodziny przybyły do pobliskich miejscowości.
„…Bodlak był pierwszym wójtem. To ważna
postać dla naszego regionu. Przesiedlano do
nas Polaków, wysiedlano Niemców. Dużo ludzi przyjechało z rzeszowskiego, lubelskiego
i kieleckiego. Nazywano ich „bosymi Antkami”. W 1947 roku zwozili ich tu masowo. Sam
byłem tego świadkiem. Tutejsi rozmawiali
głównie po niemiecku…”– wspomina w publikacji Pan Henryk Lewandowski z Kolbud,
rocznik 1941.
Skąd wziął się pomysł, aby spisać wspomnienia starszych mieszkańców?
– W 100 – lecie niepodległości Polski, w czasie
gdy w społeczeństwie jest tyle różnic, zapragnęliśmy stworzyć coś, co byłoby wolne od
podziałów. Docierając do grona wiekowych
mieszkańców gminy Kolbudy zdecydowaliśmy się spisać ich życiowe historie. Gorąco
wierzymy, że to co zapisane na papierze nie
popadnie w zapomnienie. Liczymy na to, że
przybliżając ich losy, choć po części oddamy
im należny szacunek – informują liderki projektu Marianna Molenda i Danuta Blok-Perkowska, wspierane przez Macieja Kordylewicza, wykonawcę wywiadów.
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Kolbudy padła propozycja, aby do podobnych
wspomnień zachęcić większą liczbę starszych mieszkańców. Padło nawet stwierdzenie, że publikacja „Historie prawdziwe
mieszkańców gminy Kolbudy” to drożdże,
z których może wyrosnąć coś większego.
Szczerze liczy na to również obecna na spotkaniu Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocnik Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów.
Uczestnicy dyskusji zostali zaproszeni do
korzystania z pomieszczeń Klubu Senior+,
który niedawno otwarto przy ulicy Polnej
55 w Kolbudach. Tam mogliby w komforto-

wych warunkach wspominać, dyskutować
i wspólnie oglądać historyczne fotografie
z rodzinnych albumów.
– To fantastyczny projekt – mówiła podczas
spotkania z bohaterami i pomysłodawczyniami publikacji Anita Richert – Kaźmierska.
– Publikację czytałam ze wzruszeniem. Szkoda, że nie ma tu młodych ludzi. Ukłony dla
tych, którzy zdobyli się na odwagę i zechcieli
się otworzyć. Liczę, że w przyszłości to opracowanie zamieni się w opasłą encyklopedię.
Mamy Klub i świetny pomysł. Liczę, że wyjdzie
z tego coś fajnego.
Opracowanie zostało przygotowane samodzielnie przez liderki projektu, które
wydrukowały i oprawiły katalog. Przygotowany nakład wynosi zaledwie 50 egzemplarzy. Wszystkich, którzy nie mieli okazji
uczestniczyć w spotkaniu poświęconym
publikacji zapraszamy na kolejne, zaplanowane na 9 stycznia (godzina 17.00, sala 101
UG Kolbudy). Wówczas uczestnicy projektu
zaprezentują materiały dotyczące naszego
regionu, na które natknęli się przeglądając
zasoby archiwów państwowych.
Inicjatywa naszych seniorów realizowana
jest przy wykorzystaniu grantów partnerskich Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”.
Aby optymistycznie zakończyć tekst o nie
zawsze łatwej i przyjemnej historii przytaczamy fragment historii najmłodszego
uczestnika projektu, którego wspomnienia
zawarto w opracowaniu „Historie prawdziwe mieszkańców gminy Kolbudy”.
„…W sumie jednak zadowolony jestem z moich Kolbud, gdzie spędziłem całe swoje dotychczasowe życie. I choć byłem w paru ciekawych miejscach na świecie, na nic bym nie
zamienił Kolbud i ich okolic. Cieszy mnie to,
że mój syn, choć obecnie przebywa poza krajem, swoją przyszłość też wiąże z Kolbudami.”
– kończy swoje wspomnienia opublikowane w folderze Pan Krzysztof Muchowski,
najmłodszy, urodzony w 1952 roku uczestnik projektu.
W publikacji zawarto wspomnienia: Hildegardy Baska, Janiny Ciechowskiej, Krzysztofa Kozdronia, Henryka Lewandowskiego
i Krzysztofa Muchowskiego.
(ron)

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wiadomości z Gminy Kolbudy
y

Zmiany w szkole podstawowej w Kowalach
Barbara Wasiołka, z dniem 5 grudnia,
zrezygnowała ze stanowiska Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kowalach. Pismo
w tej sprawie zostało złożone na ręce
Wójta Gminy Kolbudy, reprezentującego organ prowadzący pierwszą w Polsce
„podstawówkę” wybudowaną wspólnie
przez trzy samorządy. Wcześniej ustępująca Dyrektor przyjęła rezygnację
dwojga swoich zastępców, którzy będą
pełnić swoje obowiązki do 31 grudnia br.
Do tymczasowego zarządzania Szkołą
Podstawową w Kowalach wyznaczona
została Sabina Leyk-Kania, dotychczasowa wicedyrektor tej placówki.
Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej,
która zebrała się w środę 5 grudnia, wójt

Andrzej Chruścicki podziękował dotychczasowej Dyrektor i jej zastępcom za wkład
włożony w proces organizacji i budowy
pierwszej w kraju szkoły metropolitalnej.
– Przyjąłem rezygnację Pani Barbary Wasiołka ze sprawowanej dotąd funkcji – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Nie chciałbym
szerzej komentować argumentów zawartych w treści rezygnacji, którymi ustępująca
Dyrektor motywuje swoją decyzję. Zapewniam, że zmiany nie będą miały większego
wpływu na dalsze funkcjonowanie szkoły.
Obowiązki dyrektora szkoły pełnić będzie
Pani Sabina Leyk – Kania, która dotychczas
sprawowała funkcję wicedyrektora tej placówki i która uzyskała 94 procentowe poparcie Rady Pedagogicznej. Do końca grudnia

powinni zostać powołani nowi wicedyrektorzy. Rozpoczną oni pracę od nowego roku
kalendarzowego. Tu decyzja należeć będzie
do Pani Sabiny Leyk-Kania, która jako osoba
kierująca szkołą ma prawo do wyboru swoich najbliższych współpracowników.
Jak informuje wójt Andrzej Chruścicki postępowanie konkursowe, które pozwoli
wyłonić nowego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach powinno zostać przeprowadzone wczesną wiosną.
Szkoła Podstawowa w Kowalach została
oddana do użytku we wrześniu br. Została
wybudowana przez trzy samorządy. Partnerami Gminy Kolbudy w realizacji tego
przedsięwzięcia były Gmina Miasta Gdańska i Gmina Pruszcz Gdański.

Srebrny medal
na piąte urodziny
Turniej o Puchar Wójta Gminy Kolbudy
W miniony weekend w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
w Kolbudach odbył się Międzynarodowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Kolbudy w zapasach. Tegoroczna edycja wydarzenia, którego współorganizatorem
jest nasz samorząd, miała szczególny charakter. Jubileusz pięciolecia istnienia obchodził bowiem klub KS Achilles Kolbudy.
Jak skrzętnie wyliczyli przedstawiciele klubu przez pół dekady
działalności KS Achilles przeprowadził blisko 600 treningów dla
dzieci, co daje w sumie około 1200 godzin ciężkiej pracy kadry trenerskiej oraz młodych zawodników. Wylany na ćwiczeniach pot
przyniósł wymierne efekty, o których niejednokrotnie mieliśmy
okazję informować w naszym serwisie. Medale wywalczone na
blisko 50 turniejach w kraju i za granicą dostarczyły wiele radości
młodym sportowcom, szkoleniowcom i rodzicom, którzy zdzierają
gardła podczas wszystkich walk toczonych przez swoje pociechy.
Występy „Achillesiaków” to również ciekawa forma promocji Gminy
Kolbudy. Jubileusz klubu stanowił więc dogodną okazję do wręczenia nagród najlepszym zawodnikom i zawodniczkom. W uroczystej
ceremonii wziął udział wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki, który
serdecznie gratulował sportowcom oraz trenerom. Złotą odznakę Polskiego Związku Zapaśniczego otrzymali natomiast założyciel i prezes
KS Achilles Kolbudy Marian Pauls, trener Dawid Plichta oraz kierownik
Referatu Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy Kolbudy Bartłomiej Papis.
Po uroczystej dekoracji przyszedł czas na oficjalne otwarcie turnieju, którego dokonał gospodarz, wójt Andrzej Chruścicki. Do
rywalizacji na matach w Kolbudach przystąpiło 67 zawodników
reprezentujących 9 klubów z Polski i Rosji.
W barwach Jubilata, czyli zespołu KS Achilles, wystąpiło dziesięcioro zawodników i zawodniczek, którzy w tak ważnym dla klubu dniu
musieli stanąć na wysokości zadania. Nasi zapaśnicy jak zwykle nie
zawiedli zgromadzonej w sali ZKPiG publiczności. Aż dziewięcioro
reprezentantów gminy Kolbudy kończyło rywalizację w swoich ka-

tegoriach wagowych na pozycjach medalowych. Drużynowo nasi
sportowcy zajęli więc wysoką drugą pozycję.
– Jestem bardzo zadowolony z postawy naszych młodszych Achillesiaków – podsumował zawody trener Dawid Plichta. – Z turnieju
na turniej pokazują się z coraz lepszej strony. Natomiast u kilku starszych zawodników widać było małe problemy zdrowotne, ale myślę,
że już podczas najbliższych zawodów w Żukowie pokażą pełnię swoich możliwości.
W turnieju zwyciężył zespół ZKS Granica Gdańsk.
Naszym zawodnikom oraz trenerom gratulujemy i dziękujemy za
regularnie dostarczane emocje. Z okazji piątych urodzin klubu KS
Achilles życzymy samych zwycięskich pojedynków i radości czerpanej z każdego treningu.
Indywidualne wyniki zawodników KS Achilles w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kolbudy:
Kategoria 23 kg: 2. miejsce Gabriel Kibort
Kategoria 29 kg: 5. miejsce Wojciech Mydłowski
Kategoria 30 kg: 2. miejsce Tetiana Matwijiszyn
Kategoria 32 kg: 1. miejsce Szymon Dykta
Kategoria 38 kg: 2. miejsce Marcel Kibort
Kategoria 38 kg: 3. miejsce Michał Kibort
Kategoria 41 kg: 2. miejsce Norbert Stachewicz
Kategoria 44 kg: 1. miejsce Marta Dykta
Kategoria 44 Kg: 2. miejsce Kamil Knop
Kategoria 51 kg: 2. miejsce Stanisław Latawiec
Zdjęcia: Nadesłane
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„Jak zostałam wiedźmą”
Premiera spektaklu grupy „KomuKulturka”
Sala koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy wypełniona do ostatniego miejsca, a na scenie
sztuka „Jak zostałam wiedźmą”, na podstawie książki Doroty Masłowskiej. W sobotę i niedzielę 17 i 18 listopada br. widzowie długo oklaskiwali znakomitą grę swoich sąsiadów i znajomych realizujących się artystycznie w grupie teatralnej Stowarzyszenia „KomuKulturka”.
Nowy spektakl z udziałem lokalnych aktorów amatorów na najwyższym poziomie! Pełen
profesjonalizm!
(ron)

Są historie o smokach, o królewnach, o kotach,
ale ta historia jest o … o różnych kłopotach,
w które chłopiec pewien popadł, co raz się wybrał do teatru,
i o dziewczynce, i o koniku, co jeździć nie lubił, a stać owszem, bardzo,
a niby w szprychy roweru w tę historię się wplątały
jeszcze wiedźmy, sępy i zupełnie inne sprawy, …
… Snu Kraina, teatr i rzeczywistość; pałace z Castoramy, marzenia o więcej i więcej, zmartwienia o mniej i mniej; cisza i skwierczące na Statoilu hot dogi, Bachorołap – profesjonalna
siatka do łapania dzieci, promocja Lux Smrodu, zamiana myśli – czar w atomizerze, iPuderniczka tu i tam …
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