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Ośrodek zdrowia
w Kolbudach doczeka
się modernizacji
Modernizacja i rozbudowa ośrodka zdrowia
w Kolbudach to inwestycja, na którą mieszkańcy Gminy Kolbudy czekają od wielu lat.
Oddana do użytku w 1973 roku lecznica na
przestrzeni kilku dekad poddawana była
jedynie kosmetycznym korektom. Wśród
pacjentów nie brakuje opinii, że jest to
miejsce, w którym czas się zatrzymał.
Istnieje jednak duża szansa, że po wielu latach budynek przy ul. Plac Kaszubski 7 doczeka się remontu, co przyczyni się do poprawy komfortu oraz umożliwi zwiększenie
zakresu świadczonych usług medycznych.
Wójt Andrzej Chruścicki podpisał już umowę na wykonanie projektu rozbudowy
i przebudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kolbudach. Opracowanie ma powstać
do końca października bieżącego roku. Do
grudnia powinna natomiast zostać wydana
decyzja o pozwoleniu na budowę. Inwe-
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stycja, na którą od wielu lat czekają nasi
mieszkańcy powinna zostać zrealizowana
w 2020 roku.
– Wszyscy doskonale wiemy, że placówka
medyczna w Kolbudach od dawna wymaga
remontu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. –
Zdają sobie z tego sprawę zarówno pacjenci,
jak i personel medyczny ośrodka. Od wielu
lat mówiło się, że konieczna jest modernizacja obiektu. Były różne koncepcje i deklaracje. Kończyło się jednak na zapowiedziach.
Czas podjąć konkretne działania. Chcemy,
aby w przyszłym roku pacjenci mogli być
przyjmowani w zmodernizowanym ośrodku
zdrowia, który świadczy szerszy niż obecnie
zakres usług.
Szczegóły strona 5. (ron)
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13 kwietnia zapraszamy na
„Wiosenne sprzątanie świata w… sołectwach”
„Wiosenne sprzątanie świata w… sołectwach” – pod takim hasłem w sobotę 13 kwietnia br. na terenie całej gminy obędzie się
wspólna akcja, do udziału w której zachęcamy wszystkich mieszkańców. Pomysłodawcami i koordynatorami wydarzenia są
Wójt Gminy Kolbudy oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy.
– Akcja odbywać się będzie na terenie poszczególnych sołectw i będzie lokalnie koordynowana przez sołtysów – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Urząd Gminy Kolbudy
zapewnia natomiast foliowe worki oraz rękawice dla wszystkich, którzy zechcą wziąć
udział we wspólnym sprzątaniu. Gminny Zakład Usług Komunalnych odbierze zebrane
odpady. Serdecznie zachęcam wszystkich
mieszkańców do przyłączenia się do naszej
akcji. Wiosna to piękna pora roku, która niestety odkrywa wiele przykrych niespodzianek. Mam tu na myśli oczywiście odpady zalegające wokół chodników czy dróg, którymi
chętnie spacerujemy. Wspólnie zadbajmy
o uprzątnięcie swojej najbliższej okolicy.
W piątek 29 marca w Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się spotkanie organizacyjne,
w którym udział wzięli radni oraz sołtysi. Uczestniczył w nim również Krzysztof
Hypki, prezes GZUK. Ustalono, że sołtysi
opracują wykaz punktów, w których prowadzona będzie zbiórka oraz określą licz-

bę worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji.
– Wiem, że w niektórych sołectwach podobne akcje są już tradycją, a sołtysi chętnie
organizują wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Ziemi – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Mamy też ostatnio przypadki,
że anonimowi mieszkańcy z własnej inicjatywy zbierają śmieci np. wokół jeziora
i dzwonią do GZUK z informacją o miejscu,
w którym pozostawili worki z odpadami. To
oczywiście zachowania godne pochwały.
Chcemy aby 13 kwietnia do wspólnej akcji
przystąpili mieszkańcy wszystkich piętnastu
sołectw. Liczę na dużą frekwencję. Sprawmy wspólnie, aby żyło się nam przyjemniej
w naszych sołectwach. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców, którzy nie są obojętni na widok
śmieci zalegających przy ciągach pieszych,
drogach czy przy terenach zielonych.
Podczas spotkania organizacyjnego sołtysi otrzymali plakaty zapraszające do udzia-

Wójt Andrzej Chruścicki nie ustaje w staraniach, aby w Gminie Kolbudy ponownie
pojawiły się pociągi. Reaktywacja linii kolejowej 229, o którą pyta nas wielu mieszkańców, nie jest jednak sprawą prostą
i zależy od wielu czynników. Trzeba jednak próbować. W środę 20 marca br. nasz
urząd odwiedził Stanisław Lamczyk, czło-

łu w wydarzeniu. Poszczególne sołectwa
same wskażą w nich godziny oraz miejsce
zbiórki. Wkrótce informacje w formie graficznej powinny pojawić się w gablotach
sołeckich.
(ron)

nek Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz
zastępca przewodniczącego Podkomisji
stałej ds. transportu kolejowego i poczty.
Było to kolejne – i zapewne nie ostatnie –
spotkanie służące pozyskaniu sprzymierzeńców w gminnych staraniach o przywrócenie połączeń kolejowych.

Droga wojewódzka 221
Synchronizacja sygnalizacji i nowe oświetlenie
Jest szansa, że jeszcze w tym roku wykonana zostanie synchronizacja świateł na
skrzyżowaniach w Kowalach, a okryty
dziś mrokiem odcinek drogi wojewódzkiej od ronda przy stacji benzynowej do
węzła Kowale zostanie oświetlony. Wójt
Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, Grzegorzem Stachowiakiem.
– To było owocne spotkanie – relacjonuje
wójt Andrzej Chruścicki. – Z szefem ZDW
omówiliśmy wiele ważnych kwestii dotyczących drogi wojewódzkiej 221, która stanowi
komunikacyjny kręgosłup Gminy Kolbudy.
Kilka nowych rozwiązań chcemy wdrożyć
jeszcze w tym roku. Chodzi na przykład o wykonanie oświetlenia kilkusetmetrowego odcinka drogi wojewódzkiej od ronda przy stacji
benzynowej do węzła Kowale. Chcemy też,
aby ulica Magnacka przed węzłem Kowale
była jednokierunkowa i żeby z DW 221 możliwy był tylko wjazd w tę drogę. Wyjazd z niej
jest dziś bardzo niebezpieczny i dochodzi tam
do wielu kolizji. Również to rozwiązanie chcie2 | Kwiecień 2019

libyśmy wdrożyć jeszcze w tym roku.
Podczas spotkania omówiono także temat
synchronizacji świateł na trzech skrzyżowaniach w sołectwie Kowale. To problem,
na który uwagę zwraca wielu mieszkańców
sołectwa.
– Jeszcze w tym roku powinien powstać projekt, który umożliwi optymalizację ruchu na
styku dróg gminnych z drogą wojewódzką
– mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, który również
uczestniczył w spotkaniu. – Chodzi o skrzyżowania ulic Ateny-Guderskiego, Zeusa-Sadowa oraz Glazurowa-Starowiejska. Synchronizacja powinna znacznie usprawnić
mieszkańcom okolicznych osiedli wyjazd na
drogę wojewódzką. Dziś, zwłaszcza w godzinach porannych, tworzą się tam duże korki.
Ze spotkania płyną również dobre informacje dla mieszkańców Czapielska. Także w tym roku planowane jest wykonanie
oświetlenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ulicą Kocanki. Planowane jest
też poszerzenie pobocza od ulicy Słonecz-

nikowej w kierunku przystanków autobusowych. Rozwiązanie to powinno znacznie
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.
– Rozmawialiśmy również o wielu innych
kwestiach dotyczących drogi wojewódzkiej
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jak wiadomo jest to temat rzeka. Wszyscy mamy
świadomość konieczności gruntownego
remontu tej drogi. Wiele inwestycji w tym
zakresie uzależnionych jest jednak od rozbudowy węzła Kowale, na którą z utęsknieniem czeka nie tylko nasza gmina. Również
ten temat omawialiśmy z dyrektorem Stachowiakiem. Tu jednak musimy uzbroić się
w cierpliwość i lobbować za rozwiązaniami
najbardziej optymalnymi dla naszych mieszkańców. (ron)
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Jak upłynęło 100 pierwszych dni urzędowania
wójta Andrzeja Chruścickiego
Na początku marca minęło sto dni od objęcia
stanowiska Wójta Gminy Kolbudy przez Andrzeja Chruścickiego. Pokusiliśmy się więc o krótkie
podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu
ostatnich kilku miesięcy. Te upłynęły pod znakiem licznych spotkań, z których duża część
poświęcona była sprawom infrastruktury drogowej oraz poszukiwaniu zewnętrznych źródeł
finansowania istotnych przedsięwzięć.
Jednym z ważniejszych założeń nowego wójta
jest stopniowe zmniejszanie poziomu zadłużenia gminy. Ma temu służyć m.in. odstąpienie od
części zaplanowanej liczby emisji obligacji. Poprawie finansów służyć mają m.in. oszczędności
na wydatki bieżące. Jedną z pierwszych decyzji
Andrzeja Chruścickiego po objęciu funkcji było
wydanie zarządzenia o ograniczeniu wydatków
przez jednostki budżetowe gminy.
– Niestety cały czas zmuszeni jesteśmy do szukania oszczędności – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nie możemy dopuścić do sytuacji, że rosnący
dług i odsetki uniemożliwią nam w przyszłości
realizację jakichkolwiek inwestycji w gminie.
Sięgamy więc po rozwiązania, które pozwalają
nam zaoszczędzić w sposób możliwie najmniej
odczuwalny przez mieszkańców. Okazuje się,
że wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić taniej,
a jednocześnie lepiej. Najlepszym przykładem
są tu zakończone niedawno ferie zimowe organizowane przez nasz samorząd. Z oferty zajęć
skorzystało znacznie więcej dzieci niż w latach
poprzednich, a koszt organizacji był o 25 procent
niższy. To samo dotyczy organizacji finału WOŚP,
który zorganizowaliśmy we współpracy z Gminą
Przywidz. Koszt przygotowania wyniósł nas około
2 tysiące złotych i był dziesięciokrotnie niższy niż
w roku poprzednim. Do puszek uzbieraliśmy przy
tym rekordową kwotę niemal 30 tysięcy złotych.
Jedną z decyzji nowego wójta, na którą mieszkańcy oczekiwali z niecierpliwością była sprawa
basenu w Kolbudach. W przestrzeni publicznej
funkcjonowała bowiem pogłoska o możliwym
odstąpieniu od kontynuacji prac budowlanych.
Dziś wiemy jednak, że długo oczekiwana inwestycja będzie nadal realizowana. Wójt Andrzej
Chruścicki uznał jednak, że konieczna będzie
modyfikacja projektu i rezygnacja z części rozwiązań, jak np. ruchome dno.
– Ostatecznie koszt inwestycji powinien wynieść
około 14, a nie 25 milionów złotych lub nawet
więcej – mówi Andrzej Chruścicki. – Mieliśmy do
wyboru, albo budujemy przez długie lata i nadal
zadłużamy gminę, albo wybieramy rozwiązanie,
które pozwoli nam wydać znacznie mniej środków i udostępnić pływalnię mieszkańcom już
w 2021 roku. Docierają do mnie też sygnały, że nie
wszystkim odpowiada lokalizacja pływalni, gdyż
zasłoni ona szkołę, a przy okazji inwestycji zniszczono wybudowany nie tak dawno parking. Cóż,
taki stan zastaliśmy, a zmiana położenia pływalni
w tej chwili nie byłaby racjonalna.
Kilka tygodni po objęciu stanowiska przez Andrzeja Chruścickiego w Urzędzie Gminy Kolbudy
zorganizowano spotkanie wójtów gmin powiatu
gdańskiego z przedstawicielami starostwa. Samorządowcy poruszali ważne kwestie dotyczące
zarządzania kryzysowego, planowania wspólnych inwestycji oraz komunikacji zbiorowej.
Tematami, którym wójt Andrzej Chruścicki poświęca wiele czasu są inwestycje drogowe. Przebudowa drogi wojewódzkiej 221 i rozbudowa

węzła Kowale to temat spotkań z władzami województwa pomorskiego oraz przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
– Tak jak obiecywałem staram się pukać do
drzwi wszystkich instytucji, które mogą pomóc
w poprawie infrastruktury drogowej w gminie –
mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jedną z najpilniejszych potrzeb jest rozbudowa węzła Kowale
i przebudowa wysłużonej drogi wojewódzkiej
221, która naszpikowana jest dziś niebezpiecznymi miejscami. Niestety obie te inwestycje są ze
sobą ściśle powiązane. Dziś możemy mówić jedynie o doraźnych remontach, które będą na bieżąco realizowane. Gruntowną przebudowę drogi
wojewódzkiej jej zarządca planuje przeprowadzić
dopiero po rozbudowie węzła Kowale. Z tego co
słyszę nie ma w tej chwili środków na jej realizację, choć koncepcja jest na ukończeniu. Trzeba
dołożyć wszelkich starań, aby cała dokumentacja
była gotowa jak najszybciej. Gdy tylko pojawi się
źródło finansowania będzie można przystąpić do
prac. Trzymamy więc rękę na pulsie.
Wójt Andrzej Chruścicki w ciągu ostatnich stu
dni odbył również szereg spotkań poświęconych zewnętrznym źródłom finansowania najważniejszych inwestycji. Swoje kroki kierował
m.in. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-

morskiego. Z urzędu gminy wysyłane są również
wnioski do poszczególnych ministerstw.
– Z rządowych dotacji udało się nam pozyskać
niemal 150 tysięcy na budowę drugiego w gminie
Klubu Senior+, w jakim odbywają się zajęcia dla
najstarszych mieszkańców – mówi Andrzej Chruścicki. – Podobny działa już w Kolbudach i cieszy
się ogromnym zainteresowaniem. Mamy również
duże szanse na pozyskanie ponad 2 milionów
złotych w ramach programu „Jajko czy kura”, na
realizację dodatkowych zajęć dla naszych przedszkolaków. Czekamy w tej chwili aż Ministerstwo
Rozwoju uruchomi rezerwowe środki. Aplikowaliśmy ponadto do Prezesa Rady Ministrów o środki
na dokończenie budowy szkoły metropolitalnej
w Kowalach. Czekamy na odpowiedź na naszą
prośbę.
Wójt Andrzej Chruścicki w ciągu stu dni swojego
urzędowania miał też okazję podpisać umowę z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który na preferencyjnych
warunkach udzielił gminie pożyczki na kwotę 1,3
miliona złotych. Pozyskane środki przeznaczone
są na budowę kanalizacji sanitarnej w Otominie.

Krótko po objęciu stanowiska wójt Andrzej
Chruścicki podpisał umowę z wykonawcą, który realizuje budowę części ulic Rzemieślniczej,
Straszyńskiej i Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Prace są już w toku, a koszt przedsięwzięcia wynosi 2 045 000 złotych brutto. Gmina zabezpieczyła środki finansowe na ten cel. Jest
szansa, że samorząd uzyska dofinansowane
w wysokości ponad miliona złotych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
– Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, a myślę, że
jest na to szansa, będziemy mogli przeznaczyć
środki na wykonanie dodatkowego zadania inwestycyjnego – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Lista inwestycji, które chcielibyśmy realizować
jest długa.
Jak słyszymy, niewielkie są natomiast szanse
na pozyskanie dofinansowania w ramach projektu „Polska-Rosja”, który gmina planowała
realizować wspólnie z partnerami z Obwodu
Kaliningradzkiego. Nasz wniosek znalazł się pod
kreską – i jak słyszymy – zdobycie z tego źródła
zewnętrznych środków na budowę ścieżki dookoła Zbiornika Bielkowskiego wydaje się dziś
mało prawdopodobne.
Celem obecnych władz Gminy Kolbudy jest również uporządkowanie kwestii dotyczących funkcjonowania klubów sportowych z terenu Gminy
Kolbudy. W tym celu zorganizowano spotkanie
z trenerami poszczególnych zespołów.
– Do tej pory samorząd wydawał sporo publicznych środków na funkcjonowanie naszych drużyn
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nie zawsze
szedł za tym wynik sportowy. Chcielibyśmy uporządkować nieco pewne kwestie. Pracujemy nad
programem, który sprawi, że z publicznych środków przeznaczanych na sport korzystać będą
przede wszystkim nasi mieszkańcy, w tym oczywiście dzieci i młodzież trenująca w poszczególnych sekcjach.
Wójt Andrzej Chruścicki podsumowując sto dni
swojego urzędowania podkreśla również, że
zgodnie z wyborczą obietnicą obniżona została stawka za wywóz odpadów komunalnych.
Zmniejszenie kwoty o złotówkę od osoby deklarującej selektywną zbiórkę i dwa złote od osoby,
która nie segreguje śmieci nie jest może zbyt
duże, jednak – jak podkreśla Andrzej Chruścicki
jest to największa możliwa korekta na jaką w tej
chwili pozwolić sobie może nasz samorząd.
Nowy wójt odbył już szereg spotkań z mieszkańcami gminy, zarówno w urzędzie, jak i podczas
zebrań sołeckich.
– W każdą środę odwiedza mnie wielu mieszkańców, którzy dzielą się ze mną swoimi problemami
i najpilniejszymi potrzebami – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Jesteśmy też aktualnie w trakcie wyborczych zebrań wiejskich, podczas których oprócz
wyboru nowych władz sołeckich rozmawiamy
o bieżących problemach. Wiem, że potrzeby
mieszkańców są ogromne. Staramy się rozsądnie
gospodarować pieniędzmi. W budżecie na inwestycje mamy niewiele ponad 13 milionów złotych.
Możliwości są więc ograniczone. Robię wszystko, aby z budżetowych środków korzystać mogli
mieszkańcy wszystkich piętnastu sołectw. Podczas naszych spotkań nie obiecuję jednak przysłowiowych gruszek na wierzbie. Mówię szczerze
jakie są realne możliwości.
(ron)
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W Gminie Kolbudy
powstanie kolejny
Klub Senior+
Gmina Kolbudy otrzyma z budżetu
państwa niemal 150 tysięcy złotych na
utworzenie drugiego na naszym terenie
Klubu Senior+. Podobna placówka od
kilku miesięcy z powodzeniem działa w
Kolbudach. Wójt Andrzej Chruścicki na
początku marca odebrał z rąk Marcina
Zielenieckiego, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej promesę dofinansowania projektu. Uroczystość odbyła się
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku.
W Kowalach przy ulicy Glazurowej powstanie drugi w naszej gminie Klub Senior+.
Podobna placówka z powodzeniem funkcjonuje już w Kolbudach przy ulicy Polnej
55. Organizowane tam zajęcia dla osób
starszych cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców.
– Klub w Kolbudach odwiedza wielu seniorów, którzy chętnie korzystają z bogatej
oferty zajęć – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Starsi mieszkańcy wspólnie się gimnastykują, śpiewają, uczą języków obcych,
uczestniczą w zajęciach plastycznych, rozmawiają o historii, jeżdżą do teatru czy kina.
Klub Senior+ jest miejscem, które integruje oraz pozwala rozwijać zainteresowania
i utrzymywać kondycję fizyczną. Ponieważ
zainteresowanie placówką przerosło nasze

oczekiwania postanowiliśmy ubiegać się
o środki na utworzenie drugiego klubu w Kowalach. Udało się. To na pewno dobra wiadomość dla naszych seniorów.
Dla funkcjonowania Klubu Senior + wyremontowane zostaną pomieszczenia,
które dostosowane będą do wymaganych
standardów. W budynku przy ulicy Glazurowej 1 znajdzie się sala spotkań z miejscem wydzielonym do zajęć z aktywności
ruchowej oraz klubowej. Wyodrębnione
zostanie również przestronne pomieszczenie kuchenne, które wyposażone zostanie
w sprzęt AGD oraz niezbędne naczynia. Zakupione zostaną meble oraz sprzęt audio
RTV. Do dyspozycji użytkowników będzie
też sprzęt komputerowy. Seniorzy będą
mogli korzystać z biblioteczki, a z myślą
o zajęciach sportowych zamontowane
zostaną drabinki do gimnastyki. Obiekt
wyposażony będzie w piłki, materace do
ćwiczeń oraz kijki do popularnego nordic
walking. W budynku wydzielone zostanie
też miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów, a łazienki przejdą odświeżający lifting. Klub Senior+ powinien powstać jeszcze w tym roku.
– Frekwencja w naszym Klubie jest naprawdę duża, a liczba miejsc ograniczona – mówi
Irena Łuksza, uczestniczka zajęć , aktywnie
działająca na rzecz seniorów. – Utworzenie

dodatkowego klubu na pewno sprawę ułatwi i pozwoli skorzystać z zajęć większej liczbie osób. Jesteśmy zadowoleni z tego co się
tu dzieje. Możemy wyjść z domu. Nie musimy
patrzeć przez okno i myśleć o tym, że ten
dzień tak szybko mija. Mamy bardzo wiele
ciekawych zajęć.
Wraz z Gminą Kolbudy promesy z rąk
przedstawiciela resortu Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej odebrało siedem innych samorządów. W ramach tegorocznej
edycji programu Senior+ w województwie
pomorskim powstanie więc osiem placówek dla osób starszych, w tym jeden Dom
i siedem Klubów Senior+.
(ron)

Nowy budynek komunalny ma powstać w Buszkowach
Gmina Kolbudy zamierza wybudować budynek komunalny, w którym
będzie mogło zamieszkać dziesięć rodzin. To pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez nasz samorząd.
Do uchwały budżetowej wprowadzono już tytuł: „Budowa budynku komunalnego w Gminie Kolbudy”. Oznacza to, że możliwe jest zabezpieczenie
środków na wykonanie projektu i rozpoczęcie realizacji zadania.
– Gmina Kolbudy wykonała już koncepcję
architektoniczną i przygotowała teren pod
inwestycję – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG
Kolbudy. – Budynek zostanie zlokalizowany
we wsi Buszkowy, na gruncie będącym własnością gminy. Działka jest uzbrojona w kanalizację i przyłącze wodociągowe. Chcemy
go wykonać w technologii murowanej lub
z prefabrykowanej modułowej. Zależy nam,
aby budynek był energooszczędny. Myślimy
również o możliwości wykorzystania odna-
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wialnych źródeł energii w celu optymalizacji
kosztów eksploatacyjnych.
Jak informuje wójt Andrzej Chruścicki projekt budowlany miałby zostać opracowany
jeszcze w bieżącym roku. Realizacja zadania planowana jest natomiast na rok 2020.
– Większość mieszkań komunalnych w naszej gminie znajduje się w starych i mocno
wyeksploatowanych budynkach – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Koszt ich remontu byłby bardzo wysoki. Nasz samorząd nigdy nie budował nowych obiektów z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.
Chcemy to zmienić.
Fakt ten potwierdza Monika Żywczak, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolbudy.
– Gmina Kolbudy dysponuje w tej chwili
trzydziestoma jeden mieszkaniami komunalnymi, które zlokalizowane są w dziewięciu budynkach – mówi Monika Żywczak.
– Do tej pory mieszkańców kwaterowano
w obiektach, które wcześniej służyły do innych celów. To pierwszy przypadek inwesty-

cji budowanej z zamiarem przeznaczenia na
mieszkania komunalne.
Według przygotowanej już koncepcji architektonicznej zarówno na parterze zaprojektowanego budynku, jak i na piętrze
znajdą się po cztery lokale mieszkalne. Na
poddaszu umiejscowione zostaną natomiast dwa mieszkania. W sumie w obiekcie
zamieszka więc dziesięć rodzin.
(ron)
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Umowa na projekt przebudowy
ośrodka zdrowia w Kolbudach podpisana
Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki
podpisał umowę na wykonanie projektu
rozbudowy i przebudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kolbudach. Opracowanie ma
powstać do końca października bieżącego
roku. Do grudnia powinna natomiast zostać
wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.
Inwestycja, na którą od wielu lat czekają nasi mieszkańcy zrealizowana zostanie
w 2020 roku.
17 listopada 1971 roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod budowę wiejskiego ośrodka zdrowia w Kolbudach przy
ul. Plac Kaszubski. Jak wynika z urzędowej
kroniki budowę ukończono latem 1973 roku.
Całkowita wartość inwestycji, na którą złożyły
się m.in. lokalne zakłady pracy, wyniosła wówczas ponad 6,5 miliona złotych. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że choć kolbudzka placówka obchodzić będzie w tym roku 46 urodziny, to wewnątrz budynku zmieniło się niewiele.
We wtorek 12 marca br. poczyniono duży
krok w kierunku modernizacji gminnej lecznicy. Projekt, który powstanie jeszcze w tym
roku umożliwi rozpoczęcie długo oczekiwanych prac.
– Według wytycznych funkcjonalno-użytkowych przebudowa obiektu ma polegać na
rozbudowie o nową część budynku oraz optymalizacji istniejącej powierzchni – tłumaczy

Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. –
Powstaną dodatkowe gabinety, przebudowana zostanie klatka schodowa oraz wejście do
budynku. Obiekt wyposażony będzie w windę
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
która obsługiwać będzie istniejącą oraz nową
część budynku.
Na uwagę zasługuje fakt, że w wyremontowanej i przebudowanej placówce miałby się znaleźć gabinet RTG. W tej chwili, aby w nagłych
wypadkach wykonać zdjęcie rentgenowskie
pacjenci często spędzać muszą długie godziny w kolejkach do Szpitalnych Oddziałów
Ratunkowych.
– Rzeczywiście chcielibyśmy nie tylko poprawić
komfort w wysłużonym budynku ośrodka zdrowia, ale również zwiększyć zakres usług oferowanych przez placówkę – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Chcemy, aby w zleconej właśnie
dokumentacji projektowej ujęto pomieszczenia dla potrzeb pięciu lekarzy rodzinnych,
około dziewięciu lekarzy specjalistów, gabinety rehabilitacji a także gabinet RTG. Wiem, że
mieszkańcy podchodzą do kolejnych zapowiedzi rozbudowy ośrodka z rezerwą. O potrzebie
tej inwestycji mówiono od dawna i nie szły za
tym realne czyny. Nadszedł jednak czas, aby
przestać mówić i zacząć działać. Czekamy na
projekt i w roku 2020 przystępujemy do prac

budowlanych. Środki budżetowe na ten cel zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Zmodernizowany ośrodek zdrowia ma się
składać z piwnicy, parteru i pierwszego piętra.
Na najniższej kondygnacji miałyby się znaleźć gabinety do rehabilitacji, gabinet USG/
RTG, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia sanitarne i kotłownia. Wyżej, na poziomie „zero”, planuje się natomiast lokalizację
przychodni dla dzieci zdrowych z osobnym
wejściem, poczekalnią, szatnią oraz zespołem
sanitarnym. Na parterze budynku umiejscowiona ma zostać także przychodnia dla dzieci
chorych, rejestracja, laboratorium oraz gabinety lekarzy specjalistów. Specjaliści przyjmowaliby również na najwyższej kondygnacji,
podobnie jak lekarze rodzinni, których gabinety będą połączone bezpośrednio z wspólnym
gabinetem przygotowawczo – zabiegowym.
Wykonawcą projektu, na podstawie którego
zrealizowana zostanie modernizacja ośrodka
zdrowia w Kolbudach jest firma Arkon Atelier
Sp. z o.o. Ewa Brach. (ron)

Mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie
Mieszkańcy Gminy Kolbudy wybrali nowe
władze sołeckie. Na przełomie lutego
i marca w poszczególnych wsiach odbywały się zebrania wyborcze. W tajnych głosowaniach wyłaniano sołtysów oraz rady
sołeckie. Po raz pierwszy kadencja nowo
wybranych władz trwać będzie pięć lat.
Zebrania stanowiły również okazję do porozmawiania o planowanych inwestycjach
oraz do wysłuchania problemów, z jakimi
borykają się mieszkańcy.
26 kandydatów ubiegało się o funkcję sołtysa w piętnastu wsiach wchodzących w skład
Gminy Kolbudy. W głosowaniach podczas zebrań wyborczych udział wzięło w sumie 1325
uprawnionych mieszkańców. Średnia frekwencja w gminie wyniosła około 10 procent.
Podczas piętnastu zebrań sołeckich wybrano
siedmiu nowych sołtysów. Zmiany nastąpiły
we wsiach: Bielkówko, Bielkowo, Buszkowy,
Czapielsk, Lisewiec, Ostróżki i Otomin. Ośmioro sołtysów, z woli wyborców, kontynuować
będzie swoją misję w roli organu wykonawczego w samorządzie szczebla wiejskiego. Pięcioro dotychczasowych sołtysów nie zdecydowało się na przystąpienie do walki o reelekcję.
Taka sytuacja miała miejsce w: Bielkowie,
Buszkowach, Czapielsku, Lisewcu i Otominie.
Najwyższą frekwencję odnotowano podczas
wyborczego zebrania wiejskiego w Lisewcu,
gdzie w głosowaniu na sołtysa udział wzięło ponad 33 procent uprawnionych. Wybory
spotkały się z dużym zainteresowaniem również w sołectwach Babidół, gdzie także udało
się przekroczyć próg 30 procent. Podobnie
było w Ostróżkach.
Najmniejsza procentowo liczba uprawnionych wybierała sołtysa w największych
wsiach, czyli w Kowalach oraz Kolbudach.
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W pierwszym przypadku do urn poszło 3,36
procent uprawnionych, natomiast w Kolbudach ponad 7 procent.
Największą liczbę kandydatów ubiegających
się o charakterystyczną czerwoną tabliczkę
zgłoszono w sołectwach: Bielkowo i Jankowo
Gdańskie, gdzie w wyborcze szranki stanęło po
trzech mieszkańców. Aż w sześciu sołectwach
ocenie mieszkańców poddał się natomiast tylko jeden kandydat. Taka sytuacja miała miejsce
w: Bąkowie, Buszkowach, Czapielsku, Kowalach, Łapinie i Ostróżkach. Jednak nawet gdy
osoba ubiegająca się o funkcję sołtysa nie miała
kontrkandydata konieczne było przeprowadzenie głosowania. W takich przypadkach wyborcy
musieli postawić krzyżyk w kratce TAK lub NIE
przy nazwisku kandydata. Warto odnotować,
że tylko w Bąkowie sołtys został wybrany jednogłośnie przez wszystkich mieszkańców biorących udział w głosowaniu.
– Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy zostali wybrani na pięcioletnią kadencję sołtysa oraz tym, którzy weszli w skład
rad sołeckich – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Podziękowania należą się również wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział
w zebraniach wyborczych. To pokazuje, że
mieszkańcy interesują się tym co dzieje się
w ich najbliższej okolicy i chcą wpływać na
inwestycje i wydarzenia jakie mają miejsce
w ich wsi. Zebrania trwały często niemal trzy
godziny. Była więc okazja, aby porozmawiać
bezpośrednio z mieszkańcami o planach dotyczących rozwoju gminy. Mogłem też wysłuchać
informacji o problemach jakie występują w poszczególnych sołectwach. To dla mnie cenne
doświadczenie. Funkcję wójta sprawuję niewiele ponad sto dni.
W zebraniach wyborczych, oprócz wójta

Andrzeja Chruścickiego i jego zastępcy Wojciecha Sosnowskiego, uczestniczył m.in.
kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,
który opowiadał o planach dotyczących rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej i innych planowanych na najbliższe lata inwestycjach. O swoich działaniach mówili również
przedstawiciele służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, czyli strażnicy gminni oraz
funkcjonariusze Policji. (ron)
SOŁTYSI NOWEJ KADENCJI
Bąkowo – Marzena Plichta
Bielkówko – Krzysztof Laskowski
Bielkowo – Renata Luśnia
Babidół – Andrzej Czubek
Buszkowy – Jerzy Stachurski
Czapielsk – Wioleta Szwarc-Okrój
Jankowo Gdańskie – Lech Mikla
Kolbudy – Andrzej Sosiński
Kowale – Justyna Połomska
Lisewiec – Renata Sałek
Lublewo Gdańskie – Dorota Repeć
Łapino – Tomasz Kroll
Ostróżki – Janusz Kalkowski
Otomin – Krzysztof Jakubiszak
Pręgowo – Marcin Dawidowski
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Powstaje zamienny projekt basenu
w Kolbudach
Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki zlecił wykonanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę krytej pływalni przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Prace budowlane będą kontynuowane po uzyskaniu dokumentacji uwzględniającej
zmiany, które pozwolą ograniczyć koszt inwestycji.
– Mam nadzieję, że mój podpis złożony na
umowie uspokoi tych, którzy jeszcze wątpili w kontynuację budowy – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Doskonale wiem, jak
wielu mieszkańców gminy czeka na tę inwestycję. Znam jednak również stan gminnej
kasy i potrzeby płynące do urzędu gminy
z innych sołectw. Lista oczekiwań jest naprawdę długa. Obejmując stanowisko wójta
stanąłem przed trudnym wyborem. Znaleźliśmy jednak kompromis, który pozwoli nam
zrealizować tę inwestycję. Pływalnia będzie
bardziej skromna od zaprojektowanej
pierwotnie, ale nie wpędzi nas ona w gigantyczne długi i pozwoli oddać basen mieszkańcom w 2021 roku.
Zgodnie z zamówieniem nowy projekt zakłada budowę obiektu o szerokość i długość około 40,10 metrów x 42,75 metrów.
Dokładnie tyle samo ile obejmowała pierwotna dokumentacja. Z ponad 12 do 9
metrów zmniejszy się natomiast wysokość

budynku, który liczył będzie dwie zamiast
trzech kondygnacji nadziemnych.
– Budynek basenu po zmianach ma obejmować łącznik z istniejącą szkołą, szatnie, pomieszczenia obsługi basenu oraz halę basenową z dwiema nieckami – tłumaczy Adam
Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji
i Remontów. – Sportowa składać się będzie
z sześciu torów o głębokości od 1,2m do 1,8
metra. Będzie również część rekreacyjna,
z której korzystać będą mogli młodsi użytkownicy. Aby ograniczyć koszt inwestycji
i późniejszej konserwacji urządzeń rezygnujemy z ruchomego dna i zatapianego pomostu. Odstępujemy też od budowy tarasu
zewnętrznego i wewnętrznej galerii w hali
basenowej.
Przypomnijmy, że temat budowy pływalni
wywołał wiele emocji podczas styczniowej
sesji Rady Gminy Kolbudy, na której pojawili się również mieszkańcy zaniepokojeni
informacjami o możliwym odstąpieniu od

budowy basenu w Kolbudach. Radni dopytywali o plany nowych władz względem tej
inwestycji.
– Zamiast basenu za około 25 milionów złotych będziemy budować basen za 14 milionów – mówił wówczas wójt Andrzej Chruścicki. – Pływalnie chcemy oddać do użytku
w 2021 roku. Chodzi nam o to, żebyśmy basen mogli szybko udostępnić mieszkańcom,
a nie tylko go budować. W przeciwnym wypadku realizacja trwałaby 4-5 lat, a my nie
moglibyśmy korzystać z pływalni. Rozmawiamy z wykonawcą i ograniczamy zakres,
aby zamknąć się w kwocie 14 milionów. Wykorzystamy to co zrobiono do tej pory i nie
zadłużymy bardziej gminy.
Zamienny projekt budowlany powinien zostać wykonany do czerwca br. Pozwolenie
na budowę inwestycja powinna natomiast
uzyskać do sierpnia br.
(ron)

Stary młyn w Kolbudach.
Co dalej?
Powstał w pierwszej połowie XX wieku. Przez lata tętniło tu życie, a do bramy wjazdowej ustawiały się kolejki pojazdów z okolicznych Państwowych
Gospodarstw Rolnych. Wiele lat temu młyn wodny w Kolbudach przestał
działać, a na bramie zawisła kłódka. Dziś większość mieszkańców od lat
związanych z naszą gminą kojarzy ten budynek jako popadający w ruinę,
choć zlokalizowany w bardzo atrakcyjnym miejscu, zabytek.
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
pojawiały się różne pomysły na przywrócenie życia temu obiektowi. Zlokalizowany nieopodal drogi wojewódzkiej 221
ceglany budynek otoczony zielenią wraz
z przepływającą obok Reknicą robi duże
wrażenie na wielu, którzy tu zaglądają.
Dotąd nikt nie był jednak w stanie zaproponować koncepcji na dalsze funkcjonowanie budynku.
Jak czytamy w archiwalnych publikacjach
prasowych, w roku 2002 zrodził się pomysł,
aby obiekt przekazać stowarzyszeniu złożonemu z przedstawicieli środowisk nauki,
kultury, biznesu i sztuki. Jego rolą miałaby być głownie promocja gminy. Pomysłu
tego jednak nie wdrożono.
Przed laty bez powodzenia zakończyła się
również próba użyczenia budynku Nadbałtyckiemu Centrum Kultury. W 2011 roku
były bowiem plany, aby w malowniczo
położonym starym młynie utworzyć filię
tej gdańskiej instytucji kulturalnej. Oprócz
organizacji różnego rodzaju wydarzeń artystycznych swoje prace prezentować tu
mieli również lokalni twórcy. Do podpisania porozumienia jednak nie doszło.
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Niestety upływ czasu negatywnie wpływa
na stan techniczny budynku. Władze Gminy Kolbudy szukają optymalnych rozwiązań, które pozwoliłyby tchnąć nowe życie
w niszczejący młyn.
– Cały czas poszukujemy sposobu na odnowienie zabytku i udostępnienie go mieszkańcom – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– To wspaniałe miejsce, w którym mogłyby
się odbywać wszelkiego rodzaju wydarzenia
kulturalne. Mogłoby tu też powstać Muzeum
Ziemi Kolbudzkiej. Mamy jednak świadomość, że remont budynku wymaga dużych
nakładów finansowych. Myślimy więc o rozwiązaniach, które pozwoliłyby połączyć
ofertę kulturalną i artystyczną z propozycją
komercyjną. Budynek jest duży i można go
wykorzystać na wiele sposobów. Gmina jest
też właścicielem liczącej ponad hektar działki dookoła młyna. Sondujemy różne rozwiązania i staramy się zachęcać osoby dysponujące kapitałem do współpracy w tym
zakresie. Samorząd samodzielnie nie jest
w stanie ponieść tak dużych kosztów. Nie
ma jednak wątpliwości, że tak piękne i zakorzenione w lokalnej historii miejsce nie może
popaść w ruinę. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto

wspólnie z gminą chciałby przywrócić blask
temu miejscu, to chętnie usiądziemy do rozmów.
Nie ulega wątpliwości, że ożywienie starego młyna wymaga dużych nakładów
finansowych. Jak słyszymy w Referacie
Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy koszt remontu może wynieść nawet
10 milionów złotych.
– Przede wszystkim należy dokonać wymiany pokrycia dachu – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Należałoby również wykonać
nowe stropy i klatkę schodową. Konieczne
jest położenie instalacji elektrycznej i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Koszt niezbędnych prac szacujemy na około 10 milionów złotych.
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.
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Sięgać po
zewnętrzne
fundusze
i konsekwentnie
realizować plan
Rozmowa z wójtem Gminy
Kolbudy Andrzejem Chruścickim
Minęło już kilka miesięcy od objęcia
przez Pana funkcji Wójta Gminy Kolbudy. Jak ocenia Pan ten czas?
Były to miesiące ciężkiej pracy i jednocześnie poznawania urzędu. W samorządzie
mam już pewne doświadczenie, jednak
praca w administracji wymaga poznania
wielu nowych procedur. Myślę jednak, że
wraz z moimi współpracownikami dajemy
sobie w tej materii radę. W ciągu ostatnich
miesięcy Gmina Kolbudy pozyskała około
2,6 miliona złotych zewnętrznego dofinansowania. To efekt wielu starań podległych
mi urzędników, z którymi rozumiemy się
coraz lepiej. Właśnie dostaliśmy bardzo dobrą informację o kwocie 1,6 miliona, którą
udało się pozyskać z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na budowę ulicy Fiołkowej
i Jezuickiej w Czapielsku. Będzie to duża
i ważna inwestycja drogowa. Czekamy też
na rozstrzygnięcie innych konkursów, do
których składaliśmy wnioski.
No właśnie. Inwestycje drogowe. Na
przełomie lutego i marca przez trzy tygodnie odwiedzał Pan wszystkie sołectwa, biorąc udział w wyborczych zebraniach wiejskich. Pewnie najwięcej pytań
mieszkańców dotyczyło dróg?
Oczywiście budowa dróg, to chyba najważniejszy dla mieszkańców rodzaj inwestycji. Dotyczy to wszystkich samorządów,
nie tylko naszej gminy. Opracowaliśmy
„Road map”, która jest planem realizacji
inwestycji drogowych. Można ją znaleźć
w serwisie kolbudy.pl. Nie możemy jednak
zrobić wszystkiego od razu. Działamy na
miarę możliwości budżetu. Mówiłem o tym
otwarcie podczas zebrań w sołectwach.
Realizujemy plan budowy dróg i zabiegamy o pozyskiwanie zewnętrznych środków.
Każda dodatkowa kwota zwiększy nasze
możliwości i umożliwi szybszą realizację
planu. Nie jestem typem człowieka, który
obiecuje gruszki na wierzbie. Mieszkańcy mają dość obietnic. Zebrania sołeckie
przebiegły raczej spokojnie.
W jednym z czasopism dystrybuowanych
na terenie gminy możemy przeczytać
jednak wiele krytycznych słów na temat
niektórych Pana działań.
Chętnie poznałbym wójta, prezydenta czy
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burmistrza, który nie ma swoich przeciwników. Nigdy nie da się sprostać wszystkim oczekiwaniom. Zawsze znajdzie się
ten, który coś zrobiłby lepiej lub inaczej.
Znaczna część krytyki, która pojawia się
w przestrzeni publicznej jest nieuzasadniona i często wynika z rozpowszechniania
niesprawdzonych lub wręcz nieprawdziwych informacji. Domyślam się kto za tym
stoi, ale nie chcę nawet o tym mówić. Mam
swój plan i swoją pracę do wykonania. Na
niej się skupiam. Jestem gotowy do merytorycznej dyskusji, a na tłumaczenie się
z bzdur publikowanych w sieci czy niektórych mediach, po prostu nie mam czasu.
Chcę być oceniany po efektach pracy.
Mówi Pan o sięganiu po fundusze zewnętrzne. Jaki ma Pan plan, aby do
gminnej puli wpadało więcej środków
pozabudżetowych?
Pukam do wszystkich możliwych drzwi.
Składamy wnioski wszędzie gdzie się da.
Prowadzimy rozmowy z urzędnikami wojewody i marszałka województwa. Właśnie
z tych źródeł udało się nam otrzymać już
dofinansowanie. Z puli rządowej pozyskaliśmy niemal 150 tysięcy złotych na drugi
w gminie Klub Senior+. Niebawem powinniśmy podpisać z wojewodą kolejną umowę, tym razem na 850 tysięcy złotych na
realizowaną już budowę ulic w Jankowie
Gdańskim. Jak już wspominałem od Marszałka otrzymamy pieniądze na budowę
ulicy Fiołkowej w Czapielsku. Współpraca
układa się dobrze. Cały czas składamy też
kolejne wnioski o dofinansowanie innych
gminnych dróg. Mamy przygotowanych
wiele projektów, które umożliwią nam
realizację zadania gdy tylko dostaniemy
pieniądze. Aplikujemy w tej chwili łącznie
o 5 milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. W lipcu i sierpniu złożymy
kolejne wnioski. Jestem dobrej myśli.
Jest Pan optymistą. Czy jest coś czym
jest Pan zawiedziony? Coś się nie udało?
Najbardziej zawiedziony jestem tym, że nie
otrzymamy środków na budowę ścieżki
dookoła jeziora w Kolbudach i oświetlenia
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 221. Liczyliśmy na dotację w ramach programu Polska - Rosja. Nasi urzędnicy włożyli wiele pracy w ten projekt.

Dokumentacja oceniana była kompleksowo, wraz z wkładem naszych partnerów.
Niestety znaleźliśmy się pod kreską. Złożyliśmy odwołanie, ale szanse są chyba niewielkie.
Zbliża się powoli lato. W tym okresie
gmina podejmowała wiele działań związanych ze współpracą międzynarodową.
Lista miast partnerskich Gminy Kolbudy
jest długa. Jakie ma Pan plany w tym zakresie?
Współpraca będzie kontynuowana. Już
wkrótce do Kolbud przyjadą goście z Wileńszczyzny na kolejną edycję Kaziuczka
Niemenczyńskiego . Pod koniec kwietnia,
na zaproszenie władz Uffenheim, jadę natomiast do tego bawarskiego miasta aby
wziąć udział w tradycyjnym pochodzie
z okazji Święta Walpurgii. Kontynuowana
będzie również współpraca w zakresie wymiany młodzieży. Zapraszamy też naszych
zagranicznych partnerów na Dni Kolbud,
które odbędą się w dniach 14-16 czerwca.
Niebawem poinformujemy o szczegółach.
Pracujemy nad programem, który będzie
zawierał wiele atrakcji.
Gmina Kolbudy słynie z żeglarstwa. Każdego roku ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się wakacyjna oferta adresowana do młodych mieszkańców. Były organizowane obozy żeglarskie i półkolonie
w gminnej przystani. Jaki jest plan na
ten rok?
W tym roku również dzieci i młodzież wypoczywać będą pod żaglami. Przygotowujemy ofertę, która powinna usatysfakcjonować młodych amatorów żagli oraz
ich rodziców. Będzie zarówno obóz wyjazdowy, jak i obóz dochodzący w Gminnej
Przystani Żeglarskiej. Zorganizowaliśmy
„Ferie na stoku”, które się udały, mimo niesprzyjającej aury. Uważam je za sukces organizacyjny i finansowy. Było profesjonalnie i znacznie taniej niż w roku ubiegłym.
Nie ukrywam, że szukamy oszczędności,
aby ulżyć mocno obciążonemu budżetowi. Sądzę, że sprostamy wyzwaniu jakim
jest przygotowanie ciekawej oferty wypoczynku na wodzie. Zachęcam do śledzenia
gminnych mediów. Niedługo poinformujemy o szczegółach.
Dziękuję za rozmowę.
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Ogólnopolski konkurs
historyczny w Kolbudach
W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach po
raz kolejny odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1939–1948.
W walce o wolną Polskę”. Do Kolbud przybyło kilkudziesięciu pasjonatów historii i tematyki wojskowej z całego województwa pomorskiego.
Uroczystego otwarcia Konkursu dokonał
wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.
Pomyślności uczestnikom historycznej rywalizacji życzył również wójt Andrzej Chruścicki. Tegoroczna edycja wojewódzkiego
etapu rozpoczęła się od miłej uroczystości.
Medalem 100 – lecia Odzyskania Niepodległości odznaczono doktora Józefa Kwidzińskiego, od wielu lat współorganizatora
i koordynatora tego wydarzenia.
Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie
wiedzy o historii oręża polskiego z różnych
okresów oraz przedstawianie znaczenia sił
zbrojnych dla państwa i narodu polskiego.
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
to olimpiada tematyczna adresowana do
zafascynowanych historią uczniów z całej
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży zainteresowanej szeroko rozu-

Babidół.
Zniwelują uskok
W ramach cyklicznych objazdów gminnych dróg wójt Andrzej Chruścicki,
zgodnie z obietnicą złożoną na zebraniu
wiejskim, odwiedził sołectwo Babidół.
Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na
fatalny stan nawierzchni u zbiegu ulic
Tęczowa Polana i Jaśminowy Stok. Pokonanie samochodem osobowym dużego uskoku, jaki powstał w tym miejscu
stanowi nie lada wyzwanie dla kierowców, którzy obawiają się, że uszkodzą
swoje auta. Jeszcze w pierwszym półroczu uskok zostanie zniwelowany a na
najgorszym obecnie fragmencie drogi
ułożone zostaną płyty yomb.
(ron)
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mianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów.
Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach, od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe w Warszawie,
którym towarzyszą atrakcje dla uczestni-

Lepszy dojazd do
Rezerwatu Bursztynowa Góra?
Bardziej komfortowy dojazd do parkingu przy Rezerwacie Bursztynowa
Góra w Bąkowie, a także poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
poruszających się ścieżką wzdłuż drogi wojewódzkiej 221. Służyć temu ma
przebudowa i modernizacja wyjazdu
z terenów leśnych i okolicznych domów.
O rozwiązanie problemu zabiegają
mieszkańcy, którzy zwracają uwagę
W Bąkowie spotkali się przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy, Lasów Państwowych i Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby omówić scenariusz działań.
Jest szansa, że problem uda się wspólnie rozwiązać.
(ron)

ków i ich opiekunów. Zwycięzcy rywalizacji
otrzymują cenne nagrody oraz dodatkowe
punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach.
(ron)

Młodzież zapobiega
pożarom
Wiedzą jak gasić i jak zapobiegać pożarom. Potrafią też udzielić pierwszej pomocy. Imponują wiedzą, która w każdej
chwili może być przydatna w ratowaniu ludzkiego życia. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbudach
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Nagrody laureatom wręczył zastępca
wójta Wojciech Sosnowski. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach.
Najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych:
– (10-13 lat) – Paweł Michalski
– (14-16 lat) – Oliwia Karman
– (17-19 lat) – Diana Lejkowska
To właśnie oni reprezentować będą gminę na zawodach szczebla powiatowego.
(ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

Wakacyjne
dyżury
w przedszkolach.
Do końca maja zgłoś
udział dziecka
Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy wiele
osób już dziś zastanawia się jak w okresie ferii letnich zapewnić opiekę swoim dzieciom. Rodzice, którzy są zmuszeni do posyłania swoich pociech do przedszkola w czasie
wakacji powinni dopełnić formalności do końca maja br.
Jak co roku publiczne przedszkola z terenu naszej gminy organizują swoją pracę w taki sposób, aby przerwa w okresie ferii letnich nie była zbyt mocno odczuwalna dla rodziców.
Od 1 lipca do 31 sierpnia zajęcia dla najmłodszych prowadzone będą
w ośmiu placówkach. W lipcu dyżurowały będą: Gminne Przedszkole
w Kolbudach oraz Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie, Przedszkole w Kowalach oraz Gminne Przedszkole w Bielkówku. W sierpniu opiekę maluchom zapewni Gminne Przedszkole w Lublewie, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego,
Szkoła Filialna w Buszkowach oraz Oddział Przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Pręgowie.
Zgłoszenia udziału dzieci w wakacyjnych zajęciach należy dokonać do końca maja br. Szczegółowe informacje uzyskać można
pod wskazanymi poniżej numerami telefonów.
Informacja o okresach pracy publicznych przedszkoli w czasie
ferii letnich w 2019 roku w Gminie Kolbudy. (ron)

Cukiernia Czernis nowym Partnerem Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny
Cukiernia Czernis została nowym Partnerem Kolbudzkiej
Karty Dużej Rodziny. Podpisy pod stosownym Porozumieniem złożyli wójt Andrzej
Chruścicki oraz przedstawiciel
firmy Daniel Czernis. Zgodnie
z zawartą umową rodziny wielodzietne z gminy Kolbudy, legitymujące się
Kartą Dużej Rodziny, zyskują uprawnienie do 5
procentowej zniżki na wyroby własne cukierni
oferowane w punktach sprzedaży w Kolbudach przy ulicy Wybickiego 32 D oraz Kowalach przy ulicy Staropolskiej 32.
„Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu, kiedy
Tadeusz Czernis postanowił rozwijać swoją cukierniczą pasję. Zawsze marzył aby otworzyć
własną, autorską cukiernię, która serwowałaby okolicznym mieszkańcom prawdziwe domowe wypieki. I tak powstała pierwsza cukiernia
Czernis w Kolbudach, a Pan Tadeusz zamienił
rodzinną kuchnię na profesjonalną pracownię
słodkości, w której do woli mógł realizować
swoje cukiernicze pomysły.
Z biegiem lat synowie Państwa Czernis wdrażali się w słodki kunszt łącząc tradycję z nowoczesnością. Dziś możemy pochwalić się
kilkoma firmowymi cukierniami na terenie
Trójmiasta i okolic oraz rosnącym gronem
franczyzobiorców…” – tak reklamuje się nowy
Partner Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny.
W asortymencie firmy znajduje się szeroka
gama wyrobów piekarniczych oraz cukierniczych.
„Tajemnicą tych wypieków są nasze własne
receptury, dzięki którym pieczywo w naszej
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Piekarni pozostaje wyjątkowo
oryginalne…” – czytamy na
stronie internetowej Cukierni
Czernis.
Podczas uroczystego podpisania Porozumienia goście
opowiedzieli wójtowi o swoich
produktach, planach rozwoju
firmy oraz zwiększania asortymentu produktów, które dostosowywane są do potrzeb
klientów, jak choćby zestawy śniadaniowe
dedykowane osobom, które szczególnie dbają o linię.
– W gminie Kolbudy mamy wiele firm, które
chcą pomagać rodzinom wielodzietnym –
mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Lista Partnerów programu, który realizowany jest od kilku
lat systematycznie się wydłuża. Firmy, które do
nas dołączają otrzymują specjalne naklejki,
którymi mogą oznaczyć swoje sklepy. My informujemy o tym, że sprzyjają dużym rodzinom
proponując rabaty. Liczę na to, że będzie nas
jeszcze więcej. Każdy kolejny partner wzbogaca ofertę zniżek z jakich korzystać mogą nasi
mieszkańcy. Liczba posiadaczy Karty, a co się
z tym wiąże liczba osób korzystających z rabatów również systematycznie wzrasta. W tej
chwili do korzystania z Programu uprawnionych jest ponad 2800 naszych mieszkańców.
Program przyznający uprawnienia rodzinom
wielodzietnym, zwany „Kolbudzką Kartą
Dużej Rodziny”, adresowany jest do mieszkańców Gminy Kolbudy. Jego celem jest
promowanie modelu i wizerunku rodziny
wielodzietnej. Do korzystania z ulg i zniżek
oferowanych w ramach naszego programu

uprawnia Karta Dużej Rodziny o numerze,
którego siedem pierwszych cyfr stanowi
identyfikator Gminy Kolbudy 2204032.
Karta z wyłączeniem dzieci do czasu nauki
szkolnej ważna jest tylko z dokumentem poświadczającym tożsamość użytkownika. Pytania dotyczące wydawania Karty kierować
można pod numer telefonu (58) 691 – 05 – 75.
Zniżki dla rodzin wielodzietnych z Gminy Kolbudy oprócz cukierni wprowadziły już m.in.
kwiaciarnie, placówki oświatowe, gabinety
weterynaryjne, sklepy z artykułami budowlanymi, restauracje, sprzedawca kawy i ekspresów, a nawet walczący o tytuł Mistrza Polski
klub piłkarski. Czekamy na kolejnych chętnych do przystąpienia do KKDR. Zachęcamy
do kontaktu z naszym urzędem. Wystarczy
zadzwonić pod numer (58) 691 05 72 i wyrazić chęć dołączenia do grona firm przyjaznych rodzinom wielodzietnym.
Więcej informacji na temat Programu KKDR, naszych Partnerów oraz usług jakie proponują naszym mieszkańcom znajdziecie Państwo w serwisie informacyjnym www.kolbudy.pl (ron)
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Pierwsza edycja biegu Radunka Run za nami
W niedzielę 31 marca Kolbudy były bez wątpienia biegową stolicą powiatu. Do naszej gminy przybyli sportowcy z całego kraju, aby wziąć
udział w pierwszej edycji biegu Radunka Run. Ścigano się na dystansie 5, 10 i 50 kilometrów. Emocji nie brakowało. Na starcie stanęła też
liczna reprezentacja naszych mieszkańców, którzy doskonale radzili sobie na trasie.
Mieszkańcy Gminy Kolbudy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki:
Bieg na 10 km
Bieg na 50 km
Beata Mydłowska (Kolbudy), Anna JasinIzabela Podczarska (Kolbudy), Mariusz
kiewicz (Jankowo Gdańskie), Aleksandra
Orzechowski (Kowale), Tomasz Podczarski
Zawadzka (Pręgowo), Kamil Czaiński (Ko(Kolbudy), Piotr Landowski (Kolbudy)
wale), Leszek Halman (Bielkówko), Rafał
Jóźwik (Kowale)
Najlepsi w klasyfikacji generalnej
Bieg na 10 kilometrów
Open Kobiet:
1. Iwona Szabłowska
2. Małgorzata Iwan
3. Zuzanna Głombiowska
Open Mężczyzn:
1. Michał Czapiński
2. Mateusz Krawiecki
3. Maciej Dombrowski

Bieg na 50 kilometrów
Open Mężczyzn:
1. Adam Baranowski
2. Tomasz Adamczyk
3. Dariusz Kokociński
Open Kobiet:
1. Joanna Reglińska
2. Anna Kukuć-Kwapiszewska
3. Jagoda Kubiak

Nordic Walking 5 km
Magdalena Orzechowska (Kowale), Janina
Patyk (Pręgowo), Magdalena Stechlińska
(Bielkówko), Artur Zborowski (Pręgowo),
Marek Lajdanowicz (Pręgowo)

Nordic Walking 5 kilometrów
Open Kobiet:
1. Katarzyna Szpilman
2. Renata Lipiec-Bortkiewicz
3. Lucyna Czechanowska
Open Mężczyzn:
1. Przemysław Jasiłek
2. Bogdań Świsłocki
3. Bogdan Śledziewski

Gratulujemy!
(ron)
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GKS Kolbudy
2007/2008. Wygrali
ligę halową i sięgnęli
po puchar!

Czternaście medali
KS Taekwon Kolbudy! Siedem złotych
krążków!

Piłkarze GKS Kolbudy z rocznika
2007/2008 tryumfowali w rozgrywkach
Halowej Ligi w Kiełpinie „Jako Futsal”.
W terminie od 17 listopada 2018 roku do
16 marca 2019 roku nasi piłkarze rozegrali w lidze 14 spotkań, trwających po
30 minut. Bilans futbolistów z Kolbud
przedstawia się imponująco. Trzynaście
zwycięstw i… zaledwie jeden remis. Zawodnicy GKS Kolbudy strzelili rywalom
91 bramek, a jedynie 11 razy wyciągali
piłkę ze swojej siatki. Najlepszym bramkarzem rozgrywek został nasz zawodnik Bartek Kolibski.
Skład zwycięskiej drużyny GKS Kolbudy 2007/2008: Bartek Kolibski, Kamil
Stencel, Szymon Sadło, Adrian Kryszyński, Antek Rugień, Maciek Łukiańczyk,
Oliwier Gradowski, Maks Paulo, Kornel
Jórzak, Igor Trybuś, Franek Kukawka,
Ignacy Biskup, Oskar Groszek.
Sukces w potyczkach ligowych, to jednak nie jedyne osiągnięcie naszej drużyny. Kiełpino okazało się szczęśliwe dla
podopiecznych Rafała Stencela również
w turnieju o Puchar Ligi Halowej. Zawody odbyły się w miniony weekend.
Nasi futboliści rozegrali trzy mecze (po
10 minut) z zespołami KS Skorzewo, EX
Siedlce Gdańsk II i EX Siedlce Gdańsk I.
We wspomnianych potyczkach piłkarze
z Kolbud zdobyli 8 bramek, nie tracąc
żadnej! Puchar Ligi Halowej wzbogacił
więc imponującą już kolekcję trofeów
drużyny.
W ekipie zdobywców pucharu znaleźli
się: Bartek Kolibski, Kamil Stencel, Adrian Kryszyński, Maks Paulo, Maciek Łukiańczyk, Kornel Jórzak.
Gratulujemy pikarzom oraz trenerowi
i życzymy kolejnych sukcesów.
(ron)

W dniu 16 marca 2019 roku trzynastoosobowa ekipa Klubu Sportowego Taekwon Kolbudy wzięła udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów
i Juniorów Młodszych w Taekwondo.
Był to jednocześnie I turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w hali MOSIR
w Gdańsku. KS Tekwon zajął trzecie
miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej. Najlepszą zawodniczką turnieju została Aleksandra Miotk reprezentantka
naszego klubu , która zdobyła dwa złote
krążki w konkurencji walk do 55 kg oraz
technik specjalnych. Łącznie zdobyliśmy 14 medali – 7 złotych, 4 srebrne i 3
brązowe.
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WYNIKI NASZYCH ZAWODNIKÓW:
Hanna Lubotzka – złoto w konkurencji
walk juniorek młodszych do 42 kg
Kalina Kaniuka – złoto w konkurencji
walk do 46 kg
Karolina Junosza Kisielewska – złoto w
konkurencji walk juniorek młodszych
powyżej 60 kg
Elżbieta Ciszewska – srebro w konkurencji walk juniorek młodszych powyżej
60 kg
Mateusz Łukańczyk – złoty medal w
konkurencji walk juniorów młodszych
do 46 kg
Aleksander Nowakowski – złoty medal
w konkurencji walk juniorów młodszych
do 52 kg
Adam Niemirowicz – Szczytt – srebrny medal w konkurencji walk juniorów
młodszych do 52 kg
Oliwer Wirkus i Jakub Wożniak – brązowe medale w konkurencji walk juniorów
młodszych do 64 kg.
Bartosz Sasiń – srebrny medal w konkurencji walk juniorów młodszych powyżej 70 kg
Antek Kukawka – srebrny medal w konkurencji technik specjalnych
Oliwer Wirkus – brązowy medal w konkurencji technik specjalnych
Gratulacje dla zawodników i trenera !
Oprac. (ron)

Łucznicy z Kolbud
mistrzami Polski!
Świeżo upieczeni mistrzowie Polski
w łucznictwie odwiedzili wójta Andrzeja Chruścickiego z pucharem wywalczonym w ostatni weekend marca
w Halowych Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych. W turnieju rozegranym w Zgierzu młodzi łucznicy
z klubu „Tarcza” Kolbudy tryumfowali drużynowo i indywidualnie.
Tytuł Mistrza Polski zdobył Wiktor Murglin, a jego brat Patryk ukończył zawody
z tytułem II Wicemistrza Polski. Na najwyższym stopniu podium stanęła cała
drużyna „Tarcza” Kolbudy, której barwy – oprócz wspomnianych już braci –
reprezentowali: Szczepan Stawski oraz
Jakub Michalski.
Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Kolbudy przedstawiciele mistrzowskiej
drużyny, Patryk Murglin i trener Marek
Murglin, podzielili się z wójtem Andrzejem Chruścickim wrażeniami z zwodów
oraz opowiedzieli o swoich treningach.
Zawodnicy klubu w czasie sezonu halowego doskonalą swoje umiejętności
w pomieszczeniach piwnicznych ZKPiG
Kolbudy. W okresie strzelania na wolnym powietrzu treningi odbywają się na
stadionie w Kolbudach.
(ron)

Poznaliśmy
szachowego mistrza
Łukasz Zaleski został Mistrzem Gminy
Kolbudy w Szachach. Turniej rozegrano w sobotę 6 kwietnia. Zmaganiom
przyglądał się wójt Andrzej Chruścicki,
który po zakończeniu zawodów zasiadł
do pojedynku ze świeżo upieczonym
mistrzem. Również w pozakonkursowej rozgrywce górą okazał się pan Łukasz. Na podium w klasyfikacji generalnej uplasowali się również Andrzej
Olszewski i Cyprian Obrycki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
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IV Kaziuczek Niemenczyński w Kolbudach!
Zapraszamy 12 i 13 kwietnia
W dniach 12 i 13 kwietnia br. już po raz czwarty w Kolbudach odbędzie się
Kaziuczek Niemenczyński. Do naszej gminy ponownie zawitają przyjaciele
z Wileńszczyzny. Jak co roku nie zabraknie specjałów litewskiej kuchni oraz
przepięknych wielkanocnych palm. W programie tradycyjnie ujęto również
występy artystów. Na scenie Urzędu Gminy Kolbudy zaprezentują się zespoły „Perła” oraz „Kapela Podwileńska”.
Tym razem wszystkie wydarzenia towarzyszące Kaziuczkowi Niemenczyńskiemu odbywać się będą w sali koncertowej Urzędu
Gminy Kolbudy. Już w piątek 12 kwietnia
br. o godzinie 19.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców na występy artystyczne.
Z kolei w sobotę 13 kwietnia br. od godziny 8.00 do 12.00 w sali koncertowej Urzędu
Gminy Kolbudy odbywać się będzie tradycyjny kaziuczkowy kiermasz. Na stoiskach
nabyć będzie można chleby, miody, wędliny czy wyjątkowy kwas chlebowy. Dostępna będzie również szeroka gama palm wileńskich.
– Mam przyjemność zaprosić wszystkich
mieszkańców na wydarzenie, które trwale zapisało się już w kalendarzu cyklicznych imprez
organizowanych przez Gminę Kolbudy – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Ponownie mamy
okazję gościć naszych przyjaciół z Wileńszczyzny, którzy zaprezentują nam specjały swojej
kuchni i kulturę. Zmieniamy trochę formułę Kaziuczka, bo kiermasz odbędzie się tym razem
w naszej sali koncertowej, a nie w namiocie
przed urzędem. Jestem jednak przekonany, że
mieszkańcom spodoba się nasza propozycja.
Zapraszam zarówno do zakupu wyjątkowych
palm wielkanocnych, specjałów kuchni litewskiej, jak i na występy artystyczne.

Na scenie Urzędu Gminy Kolbudy zobaczymy:
Zespół Tańca Ludowego „Perła” – powstał w Niemenczynie (Rejon Wileński)
w 2004 r. Obecnie do sześciu grup tanecznych uczęszcza prawie 150 tancerzy w wieku od 6 do 22 lat. Zespół jest wielokrotnym
laureatem różnorodnych konkursów i turniejów tańca na Litwie. Repertuar „Perły”
składa się z tańców polskich, litewskich
i wileńskich. Zespół tańczy również tańce
różnych narodów Świata (ukraińskie, rosyjskie, łotewskie, białoruskie, gruzińskie,
mołdawskie, włoskie). W roku 2016 zwyciężył w litewskim TV Show „Kadagys” (jałowiec), w którym udział brały największe
uniwersyteckie zespoły z Litwy oraz zespół
z Łotwy. Podczas swojej aktywnej działalności zespół wielokrotnie odwiedził Polskę
i Białoruś, a także Bułgarię, Chorwację,
Czechy, Macedonię, Łotwę, Ukrainę, Węgry,
Francję, Hiszpanię, Włochy i San Marino.
Kierownik artystyczny i choreograf – German Komarowski
Choreografowie: Ewa Bartusewicz i Erwin
Mieczkowski
Zespół „Kapela Podwileńska” – powstał
w Niemenczynie przed pięcioma laty i już
zdobył sympatię widzów na Wileńszczyź-

nie i w Polsce. Swoistym hymnem kapeli
stała się piosenka „Jesteśmy znad Wilii”,
a w repertuarze znajdują się „Walc niemenczyński”, „Śni mi się Polska” do słów
Apolonii Skakowskiej, inne melodie rodem z Ziemi Wileńskiej oraz polskie pieśni
ludowe i patriotyczne. Kapela kilkakrotnie występowała na Międzynarodowym
Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, na
Kaziukach wileńskich, organizowanych na
Wileńszczyźnie i różnych regionach Polski. Kapela na swym koncie ma nagrane
dwie płyty CD.
Tradycja kiermaszu Kaziuki sięga czterech stuleci i jest pewnym nawiązaniem
do przeszłości Litwy. Kaziuki Wileńskie są
wizytówką sztuki ludowej krainy nad Wilią,
a nazwa wywodzi się od imienia patrona
Litwy – św. Kazimierza, kanonizowanego
na świętego w 1602 roku. Targi są piękną
tradycją, która pokazuje bogactwo ziemi
litewskiej i twórczość jej narodu. Jarmark,
dowodzi, że są jeszcze obszary, w których
maszyny nie wyparły wytworów rąk ludzkich, a wytwarzane od wieków tą samą
techniką produkty, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
(ron)

Kalendarium wydarzeń
Koncerty bluesowe, imprezy dla miłośników aktywnych form wypoczynku, a także
gratka dla fanów naszego chóru Camerata
Santa Cecilia – to tylko część atrakcji kulturalnych i sportowych, które w najbliższym
czasie odbywać się będą
na terenie naszej gminy.
Jakie wydarzenia warto
uwzględnić w swoim kalendarzu? Podpowiadamy…
12 kwietnia, godzina 19.00,
występ zespołów „Perła”
i „Kapela Podwileńska”,
sala koncertowa Urzędu
Gminy Kolbudy
W ramach IV Kaziuczka Niemenczyńskiego w Kolbudach na naszej scenie wystąpi zespół ludowy „Perła”
z Niemenczyna. Taneczne
popisy młodych artystów
z Wileńszczyzny każdego
roku spotykają się z ciepłym przyjęciem kolbudzkiej publiczności.
Tym razem oprócz tancerzy z Niemenczyna
kolbudzkiej publiczności zaprezentuje się
również zespół „Kapela Podwileńska”.
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14 kwietnia, od godziny 8.00, Garmin MTB
Series, przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.
Zawody rowerowe (obowiązują zapisy u organizatora)
28 kwietnia, godzina
18.00, koncert zespołu
Mietek Blues Band, sala
koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy. To legendarna grupa bluesrockowa,
założona w 1976 roku w
Gdańsku. Zespół ma na
swoim koncie udział w
największych krajowych
festiwalach bluesowych.
30 kwietnia – 5 maja –
Pomerania O-Festival –
wydarzenie, pokazujące
kilka dyscyplin orientacji
sportowej (bieg, jazda
rowerowa,
orientacja
precyzyjna). To propozycja dla osób preferujące aktywne formy wypoczynku. Klub Harpagan, jako
doświadczony organizator setek imprez,
proponuje wysokiej jakości ciekawe trasy

i organizację wydarzeń na najwyższym poziomie. Wydarzenie to częściowo odbywać
się będzie na terenie Otomina.
4-5 maja, w Kolbudach odbywać się będą
wydarzenia związane z Obchodami Roku
Moniuszkowskiego. W tym czasie zaplanowano koncert pianisty Bogdana Kułakowskiego, a także koncert Chóru Camerata
Santa Cecilia (szczegóły wkrótce)
11 maja, od godziny 10.00, MTB Pomerania Kolbudy, start przy świetlicy wiejskiej
w Bąkowie.
Zawody rowerowe (obowiązują zapisy u organizatora)
19 maja – wystąpi argentyński gitarzysta
bluesowy Daniel De Vita, sala koncertowa
Urzędu Gminy Kolbudy (szczegóły wkrótce)
14-16 czerwca – Dni Gminy Kolbudy

Informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych na bieżąco publikowane
są w serwisie internetowym kolbudy.pl
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