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Pierwsze „Dni Gminy Kolbudy”.
Zapraszamy!
W dniach 14-16 czerwca zainaugurujemy letni sezon
w Gminnej Przystani Żeglarskiej.
Powitanie najcieplejszej i długo oczekiwanej przez mieszkańców pory roku zorganizowane zostanie w nowej formule. „Dni
Gminy Kolbudy”, bo pod takim hasłem
przebiegać będą zaplanowane na trzy dni
wydarzenia, obfitować będą w atrakcje
sportowe i artystyczne. Nie zabraknie
propozycji dla najmłodszych. W programie powitania sezonu – po raz pierwszy –
zaplanowano również uroczystą paradę
mieszkańców ulicami Kolbud.
– Zapraszam wszystkich mieszkańców
Gminy Kolbudy do wspólnego świętowania
pierwszych „Dni Gminy Kolbudy” – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Wierzę, że
w przygotowanej przez nas ofercie każdy
znajdzie coś dla siebie. Zobaczymy m.in.
artystów kabaretowych oraz wysłuchamy muzycznych gości. Zależało mi, aby do
nowej formuły zaangażować wszystkich
sołtysów. Chciałem tez zachęcić wszystkich
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa.
Mam nadzieję, że w korowodzie, który w sobotę 15 czerwca przejdzie przez Kolbudy
zobaczymy reprezentacje wszystkich wsi.
Liczę również na ich aktywny udział we
wszystkich formach współzawodnictwa
jakie przygotowaliśmy na Dni Gminy Kolbudy. Chciałbym żebyśmy wszyscy dobrze się
bawili.

Powitanie lata to również rozpoczęcie
sezonu w Gminnej Przystani Żeglarskiej,
która na razie działa jedynie w soboty i niedziele. Wraz z rozpoczęciem wakacji wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna będzie
codziennie. Na plażowiczów, wzorem lat
ubiegłych, czekać będzie również strzeżone kąpielisko.
– Mamy pełną świadomość jak dużą popularnością cieszy się wśród naszych mieszkańców rekreacja nad wodą – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Zapewniam, że potencjał jaki drzemie w tym miejscu będzie
w pełni wykorzystany również w rozpoczynającym się sezonie.
Z myślą o letnim wypoczynku Gmina Kolbudy przygotowała również ofertę dla
uczniów, którzy wkrótce rozpoczną wakacje. Młodzi mieszkańcy skorzystają z dofinansowanych przez samorząd obozów
i kolonii, które odbywać się będą na Kaszubach oraz akwenach mazurskich jezior. Nie
zabraknie też oferty dla dzieci i młodzieży, która w letnich miesiącach pozostanie
w domach. Z myślą o nich zorganizowano półkolonie, które odbywać się będą
w Gminnej Przystani Żeglarskiej.
(ron)

Atrakcje dla najmłodszych
W piątek 14 czerwca zapraszamy najmłodszych mieszkańców do wspólnej zabawy. Atrakcje dla maluchów
zlokalizowane będą na terenie przyległym do Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach. Bawimy się od godziny 9.00 do 21.00.

Do dyspozycji dzieci będą popularne „dmuchańce”, strefa gier planszowych oraz fotobudka. Nie zabraknie słodkiej przekąski.
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W godzinach 9.00-16.00 z atrakcji korzystać
będą uczniowie gminnych placówek oświatowych (zgodnie z przesłanym do szkół
grafikiem)
Od godziny 16.00 do 21.00 zapraszamy
wszystkich młodych mieszkańców gminy.
Atrakcje dla dzieci będą jednym z elementów Dni Gminy Kolbudy, które odbywać się
będą w terminie 14-16 czerwca.
(ron)
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Gmina dofinansuje obozy i kolonie
Podczas zbliżających się wielkimi krokami wakacji młodzi mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać ze zorganizowanych form letniego wypoczynku, które wzorem lat ubiegłych dofinansuje nasz samorząd. W tegorocznej ofercie znalazły się
obóz i kolonie o charakterze żeglarskim. Przygotowano też propozycję adresowaną do osób, które wypoczynek i rekreację
chciałyby połączyć z elementami edukacji zaserwowanej w bardzo ciekawej i wakacyjnej formie.
Obie oferty letniego wypoczynku Gmina Kolbudy przygotowała w ścisłej współpracy z doświadczonymi podmiotami zewnętrznymi. Zapisy na wakacyjne zajęcia, które odbywać się będą na Mazurach oraz w malowniczym, kaszubskim Wielu ogłoszono 29
maja. Zgłoszeń dokonywano za pośrednictwem elektronicznego formularza.
Języki, robotyka i programowanie
Na liście uczestników zajęć rekreacyjno –
edukacyjnych oferowanych przez Magnesium Kolbudy znalazło się 50 osób. Obóz
odbywał się będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „eFKa” Wiele. Koszt zajęć rekreacyjno-edukacyjnych wyniesie 800 złotych. Posiadacze Kolbudzkiej Karty Dużej
Rodziny zapłacą 700 złotych.
Pierwszy turnus odbędzie się w terminie
22-28 czerwca. W czasie obozu zaplanowane są zajęcia z lektorem języka angielskiego – przede wszystkim w formie gier,
zabaw i quizów. Uczestnicy będą też mieli
możliwość samodzielnego wykonywania
eksperymentów chemicznych i fizycznych.

Nie zabraknie ruchu na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogą liczyć na gry i zabawy integracyjne, podchody, flagi, ognisko,
a przy dobrej pogodzie – korzystanie z kąpieliska.
W dniach 18-24 sierpnia nad jeziorem wielewskim wypoczywać będzie z kolei młodzież wykazująca zainteresowanie robotyką i programowaniem. Uczestnicy obozu
będą mieli możliwość programowania robotów Codey Rocky w języku graficznym
Scratch lub w języku tekstowym Python
(starsi). Przewidziany jest też blok zajęć
z drukiem 3D.
Żeglarze na Mazurach
Na akwenach jezior mazurskich wypoczywać będą natomiast miłośnicy żeglarstwa.
Obóz dla uczestników w wieku 13-16 lat
odbędzie się w terminie 23-29 czerwca.
Młodzież wypłynie w rejs, który rozpocznie
się w Wilkasach koło Giżycka. Przez siedem
dni nasi mieszkańcy odwiedzą najważniejsze porty i miejscowości na szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich. Uczestnicy nocować
będą na jachcie.
Dla młodszych żeglarzy, w wieku 10-13 lat,

przygotowano kolonie o charakterze stacjonarno-wędrownym. Uczestnicy spać będą
na jachcie zacumowanym w porcie w Wilkasach. W programie ujęto liczne wycieczki
oraz szereg atrakcji jakie towarzyszą letniemu wypoczynkowi na łonie natury.
W obu formach żeglarskiego wypoczynku,
współorganizowanego przez szkołę żeglarstwa „Szekla”, zarezerwowano miejsca dla
70 uczestników.
Koszt obozu żeglarskiego i kolonii wyniesie
799 złotych. Posiadacze Kolbudzkiej Karty
Dużej Rodziny zapłacą 100 złotych mniej.
(ron)

Półkolonie żeglarskie w Kolbudach
200 uczniów na czterech turnusach
W poniedziałek 8 lipca 2019 roku rozpocznie się pierwszy turnus półkolonii
organizowanych na terenie Gminy Kolbudy. Oferta dla młodych mieszkańców,
dofinansowana przez nasz samorząd,
realizowana będzie w Gminnej Przystani
Żeglarskiej w Kolbudach. Choć pierwotnie panowano organizację trzech turnusów, ogromne zainteresowanie ofertą
sprawiło, że Wójt Gminy Kolbudy podjął
decyzję o uruchomieniu IV turnusu.
Gmina Kolbudy dofinansuje zajęcia, które
od 8 do 2 sierpnia (z wyjątkiem sobót i niedziel) organizowane będą w Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach. W sumie
odbędą się cztery pięciodniowe turnusy.
Koszt jaki poniosą uczestnicy wyniesie 250
złotych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny
zapłacą kwotę 200 złotych. Oferta adresowana jest do dzieci w wieku od 7 do 15 lat
zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy.
Na każdym z czterech turnusów przewidziano po 50 miejsc.
Zapisy na półkolonie
Półkolonie w Gminnej Przystani Żeglarskiej
zorganizuje firma Sharks Travel. Zapisy na
zajęcia rozpoczęły się 6 czerwca br. Przeprowadzane są w formie elektronicznych
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zgłoszeń za pośrednictwem adresu mailowego organizatora info@sharkstravel.pl.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Trzy turnusy
Zajęcia w ramach półkolonii odbywać
się będą w Gminnej Przystani Żeglarskiej
w Kolbudach w terminach:
I turnus - od 8 do 12 lipca br. w godzinach
9:00-16.00
II turnus – od 15 do 19 lipca br. w godzinach
9:00-16.00
III turnus – od 22 do 26 lipca br. w godzinach 9:00-16.00
IV turnus – od 29 lipca br. do 2 sierpnia br.
w godzinach 9:00-16:00
Zajęcia na wodzie i na lądzie
W ramach każdego z pięciodniowych turnusów zajęcia zorganizowane zostaną
w systemie rotacyjnym. Częściowo na
wodzie, częściowo na lądzie. Oferta zajęć
obejmuje: żeglarstwo, kajaki, rowery wodne, windsurfing. Młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach typu team building oraz
spędzać czas przy grach retro.
Organizator zapewnia uczestnikom codzienny posiłek w postaci obiadu oraz stały dostęp do wody pitnej.
Przewidziano również alternatywną formę

zajęć, na wypadek gdyby warunki pogodowe okazały się wyjątkowo niesprzyjające
rekreacji nad akwenem wodnym. W takiej
sytuacji młodzież spędzać będzie czas programując roboty Lego MindStorm, a także
grając w gry planszowe, karciane typu MTG
i fabularne. W zanadrzu są też zajęcia kreatywne, teatralne, muzyczne, mini Talent
Show, jak również minisurvival.
Uczestnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkoloniach
w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia
zajęć. (ron)
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Cezary Pazura i „Future Folk” gwiazdami
„Dni Gminy Kolbudy”

Wójt Gminy Kolbudy zaprasza wszystkich mieszkańców na „Dni Gminy Kolbudy”, które odbędą się w terminie 14-16
czerwca br. W programie imprezy przewidziano szereg atrakcji dla naszych mieszkańców. Gwiazdami imprezy będą m.in.
popularny aktor i artysta kabaretowy Cezary Pazura oraz zespół „Future Folk”, którego liderem i wokalistą jest dobrze
znany Stanisław Karpiel-Bułecka. Po raz pierwszy ulicami Kolbud przejdzie też barwny korowód złożony z mieszkańców,
organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.
– Proponujemy naszym mieszkańcom nową
formułę inauguracji sezonu letniego – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Jednodniowe dotychczas wydarzenie wydłużamy na cały weekend. Oprócz koncertów przygotowaliśmy również inne atrakcje dla naszych mieszkańców.
Chcemy w większym stopniu zaangażować
lokalną społeczność. Będą więc zawody sportowe z udziałem mieszkańców i pochód, który
przejdzie ulicami Kolbud. Mam nadzieję, że
formuła się przyjmie a „Dni Gminy Kolbudy” na
stałe zagoszczą w kalendarzu najważniejszych
wydarzeń w regionie. Wspólnie z nami rozpoczęcie sezonu letniego świętować będą goście
z zagranicy. Zaprosiliśmy bowiem delegacje
z naszych miast partnerskich.
PIĄTEK 14 CZERWCA 2019
Pierwszy dzień zorganizowany został z myślą
o najmłodszych mieszkańcach i o miłośnikach muzyki. Od godziny 9.00 do 21.00 dzieci
korzystać będą mogły z „dmuchańców”, fotobudki oraz strefy gier planszowych, które dostępne będą na terenie przyległym do Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach.
Atrakcje dla starszych mieszkańców rozpoczną się w Gminnej Przystani Żeglarskiej
w Kolbudach o godzinie 18.00 i potrwają do
północy.
Jako pierwszy na scenie wystąpi zespół z Lublewa Gdańskiego, który wykonuje pieśni kaszubskie.
Około godziny 19.00 na estradę wkroczy jedyny na Pomorzu dziecięcy zespół rockowy
„Czarodzieje z Kaszub”. Kapela powstała w
2012 roku w Sitnie, kieruje nią Marek Teterycz. Dzieci występowały m.in. w takich programach jak „Mam talent” czy „Familiada”.
Mają też na koncie występ z legendą polskiej
sceny rockowej Markiem Piekarczykiem znanym z zespołu TSA.
W okolicach godziny 20.00 na scenie Gminnej
Przystani Żeglarskiej zagra zespół GiS, który
wykonuje hity lat 80/90. Będzie to niewątpliwie doskonała rozgrzewka przed występem
gwiazdy wieczoru. W tym roku będzie nią
zespół „Future Folk” wykonujący elektroniczną muzykę taneczną z elementami folku
góralskiego. Wokalistą i liderem grupy jest
dobrze znany fanom muzyki Stanisław Karpiel – Bułecka. Po zabawie na góralską nutę
rozpocznie się dyskoteka z DJ-em, która potrwa do północy.
SOBOTA 15 CZERWCA 2019
„Dni Gminy Kolbudy” w sobotę będą miały charakter sportowo-rekreacyjny z dużą
dozą humoru. Po przemarszu mieszkańców
ulicami Kolbud oraz licznych konkursach

też podziwiać rywalizację poszczególnych
sołectw w konkurencjach… „nie do końca
olimpijskich”. Wyzwania jakie postawimy
uczestnikom nie będą łatwe. Dobra zabawa
gwarantowana.
Przez całą sobotę, podobnie jak dzień wcześniej, na placu przyległym do Gminnej Przystani Żeglarskiej, dostępna będzie bezpłatna
strefa zabawy dla najmłodszych.
Sobotnie obchodny „Dni Gminy Kolbudy” zakończymy około godziny 22.00.

i pokazach z udziałem lokalnej społeczności, około godziny 18.00 przyjedzie czas na
„Kabareton”, który poprowadzi znany z grupy „Łowcy.B” Bartosz Gajda. O dobry humor
mieszkańców zadbają „Kabaret 4 Fala”, grupa „Trzecia Strona Medalu” oraz doskonale
wszystkim znany Cezary Pazura, który na
scenie pojawi się o godzinie 21.00.
Zanim rozpoczniemy kabaretowy wieczór
będziemy jednak świadkami wielu ciekawych
wydarzeń z udziałem naszych mieszkańców.
O godzinie 12.00 rozpocznie się przemarsz
ulicami Kolbud z udziałem: mieszkańców,
klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy. Korowód wyruszy ze skrzyżowania ulic Topolowej
i Polnej w Kolbudach (nowy parking za kościołem) i przejdzie ulicami: Topolową, Wybickiego i Adama Ważnego do Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach. (uczestników
pochodu prosimy o przybycie około godziny
11.30).
– Chciałbym, aby pochód złożony z naszych
mieszkańców stał się elementem lokalnej tradycji, podobnie jak ma to miejsce w naszym
partnerskim mieście Uffenheim z Bawarii –
mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Życzyłbym
sobie abyśmy tłumnie mogli wyrazić przywiązanie do naszej gminy, jej tradycji oraz kultury.
Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi o godzinie 12.30. Na scenie i w jej okolicach odbywać się będą m.in. pokazy lokalnych grup tanecznych i sportowych. Widzowie będą mogli

NIEDZIELA 16 CZERWCA 2019
Ostatnim akordem „Dni Gminy Kolbudy”
będą wydarzenia sportowe i muzyczne. Zaczniemy o godzinie 12.00 IV ligowym meczem piłki nożnej. Drużyna GKS Kolbudy
zmierzy się z zespołem Gryfa Słupsk. Spotkanie będzie również okazją do uhonorowania
trenerów i najmłodszych zawodników, którzy
doskonale poradzili sobie w swoich rozgrywkach ligowych.
Po emocjach piłkarskich szczebla IV ligowego
na płycie stadionu, około godziny 14.30, pojawią się drużyny starszych piłkarzy, którzy
rozegrają turniej oldbojów.
Muzyczne podsumowanie „Dni Gminy Kolbudy” rozpocznie się o godzinie 18.00 w sali
koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy. Koncert
zatytułowany „Wieczór Kameralny” otworzy
występ grupy „Combo” pod kierownictwem
Jana Skałbani. To działający przy naszym
urzędzie zespół złożony z mieszkańców
grających na instrumentach dętych. Około godziny 19.00 w sali rozlegną się dźwięki
elektronicznych skrzypiec, na których zagra
artystka z Wielkiej Brytanii Kate Wright. To
wielokrotnie nagradzana skrzypaczka, która
z powodzeniem wykonuje zarówno muzykę
klasyczną, jak i popularne utwory z pogranicza POP. Na jej występach publiczność
często nie jest w stanie usiedzieć w miejscu.
Ostatnią grupą muzyczną, która zaprezentuje się podczas „Dni Gminy Kolbudy” będzie
młody, dynamicznie rozwijający się zespół
„Orkiestra Kameralna Progress” i towarzyszący mu utytułowani soliści. Naczelną ambicją muzyków jest łączenie różnych kultur,
narodów i regionów Polski. Tym razem goście
swym występem przeniosą nas w klimaty argentyńskiego Buenos Aires.
Ze wzglądu na ograniczoną liczbę miejsc
w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy
na niedzielny występ wejść będą mogli jedynie posiadacze darmowych wejściówek.
O sposobie ich dystrybucji poinformujemy
niebawem.
Zapraszamy do wspólnego świętowania „Dni
Gminy Kolbudy”!
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Ponad 4,6 miliona złotych pozyskanych funduszy
Już ponad 4,6 miliona złotych wynosi
kwota środków pozabudżetowych pozyskanych przez Gminę Kolbudy w roku
2019. Ponad 3 miliony złotych stanowią
fundusze krajowe. Z Unii Europejskiej
do samorządowej kasy wpłynęło natomiast blisko 1,6 miliona złotych. Jest
szansa, że już niebawem budżet otrzyma kolejny „zastrzyk”.
Od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br.
do budżetu Gminy Kolbudy wpłynęło
łącznie 4 625 466 złotych środków zewnętrznych. Suma ta w przeliczeniu na
jednego mieszkańca daje średnią kwotę
274,97 złotych.
– Myślę, że możemy mieć powody do zadowolenia – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– W latach 2014-2018, w ciągu całego roku,
ani razu nie udało się przekroczyć bariery
3 milionów złotych. W roku 2019, już po
czterech miesiącach, zbliżamy się powoli do sumy 5 milionów. Na horyzoncie są
już kolejne kwoty, które mogą zasilić nasz
budżet. To dobra wiadomość dla naszych
mieszkańców. Możliwości budżetu na rok
2019 są mocno ograniczone, a potrzeb jest
wiele. Każda „zewnętrzna” złotówka, która wpada do gminnej skarbonki daje nam
większe możliwości inwestycyjne.
Z zestawienia Referatu Programów Rozwojowych i Strategii wynika, że w ciągu
ostatnich czterech lat najwyższą kwotę
dofinansowania z funduszy krajowych
oraz unijnych – w łącznej wysokości
2 985 281,51 Gmina Kolbudy uzyskała w
roku 2015. Niemal 2,7 miliona zasiliło też
samorządową kasę w ubiegłym roku.
W latach 2014-2018 największe dofinansowanie inwestycyjne Gmina Kolbudy
otrzymała z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Suma
1 630 000 zł zasiliła budowę pierwszego
etapu drogi gminnej Pręgowo-Bielkówko. W kolejnej edycji podziału rządowych

środków na dokończenie wspomnianej
inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 746 290 zł.
Największą dotację na tzw. działania
miękkie w latach 2014-2018 nasz samorząd uzyskał na realizację programu
edukacyjnego „Cztery razy K” – Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery
uczniów ze szkół z terenu Gminy Kolbudy. Kwota ponad 2,4 miliona zł pozwoliła
m.in. na realizację nieodpłatnych zajęć
pozalekcyjnych w naszych placówkach
oświatowych. Środki przeznaczono również na zakup pomocy dydaktycznych.
Z opracowania wynika jednak, że we
wspomnianym okresie ani razu nie udało się przekroczyć progu 3 milionów złotych.
– Największa kwota dofinansowania,
które w bieżącym roku otrzymała Gmina Kolbudy to niemal 1,6 miliona złotych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 na budowę ulic Fiołkowej i Jezuickiej w Czapielsku – mówi Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów
Rozwojowych i Strategii UG Kolbudy.
– Blisko 850 tysięcy złotych to z kolei dofinansowanie budowy ulicy Podgórnej w
Jankowie Gdańskim. Otrzymaliśmy też
środki na utworzenie Klubu Senior+ w Kowalach oraz na funkcjonowanie takiej placówki w Kolbudach. Gmina otrzymała też
finansowe wsparcie w wysokości niemal
pół miliona złotych na zakup tablic inte-

raktywnych do gminnych szkół i bibliotek.
Na horyzoncie jest również dofinansowanie zajęć dla szkół, które od września
br. realizowane będą w partnerstwie
z Akademią Marynarki Wojennej. Dotacja
z Europejskiego Funduszu Społecznego
powinno wynieść ponad 969 tysięcy złotych. Gmina Kolbudy nie ustaje też w staraniach o pozyskanie środków na realizację kolejnych dróg gminnych.
– Złożyliśmy też cztery wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Opiewają one na łączną kwotę niemal
3,5 miliona złotych. Aplikujemy również
o dofinansowanie wyposażenia kuchni
w szkole Podstawowej w Kowalach. Do
wzięcia jest kwota ponad 30 tysięcy złotych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
Warto podkreślić, że do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Społecznego
zakwalifikowany został również wniosek
złożony w ramach programu „Jajko czy
kura … – przedszkolaki z Gminy Kolbudy rozwijają swoje kompetencje”. Kwota
dotacji opiewa na 1 789 882,24 zł. Obecnie Instytucja Zarządzająca RPO WP
2014-2020 czeka na decyzję Ministerstwa
Finansów o uruchomieniu Krajowej Rezerwy Wykonania. Gdy to nastąpi, możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie.
(ron)

Środki pozabudżetowe pozyskane w latach 2014-2018 oraz do 30.04.2019 r.
rok
2014
2015
2016
2017
2018
30.04.2019

UE
270 616,02
1 065 054,00
1 213 249,74
558 285,64
1 306 790,61
1 599 968,00

krajowe
1 676 715,92
1 920 227,51
971 583,36
1 369 860,67
1 385 277,18
3 025 498,00

razem
1 947 331,94
2 985 281,51
2 184 833,10
1 928 146,31
2 692 067,79
4 625 466,00

liczba
UE-zł/1 krajowe-zł/1 razem-zł/1
mieszkańców mieszkańca mieszkańca mieszkańca
14942
15215
15433
16013
16614
16822

18,11
70,00
78,61
34,86
78,66
95,11

112,21
126,21
62,95
85,55
83,38
179,85

130,33
196,21
141,57
120,41
162,04
274,97

Nie odbiorą źle posegregowanych śmieci
Zła wiadomość dla mieszkańców, którzy
w bardzo swobodny sposób podchodzą
do tematu segregacji odpadów. Spółka GZUK przestaje odbierać pojemniki,
w których ląduje każdy rodzaj śmieci. To
jedyny sposób, aby uniknąć podwyżek
jakie wprowadzane są obecnie w wielu gminach. W ciągu ostatnich kilku
dni pracownicy spółki komunalnej nie
odebrali źle posegregowanych śmieci z kilkudziesięciu posesji. To na razie
tylko ostrzeżenie. Kolejnym krokiem
będzie wniosek do Urzędu Gminy Kolbudy o wszczęcie postępowania, którego
efektem będzie podwojenie płaconej
stawki przez mieszkańców, którzy nie
przestrzegają zasad segregacji.
– Osoba, która nieprawidłowo prowadzi
selekcję odpadów musi się liczyć z tym, że
zapłaci taką stawkę, jaką wnoszą mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na selektywną zbiórkę – mówi Krzysztof Hypki, prezes GZUK. – Śmieci, które odbieramy jako
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teoretycznie segregowane traktowane są
na wysypisku jako odpady zmieszane, gdyż
niektórzy mieszkańcy wrzucają do nich
dosłownie wszystko. W efekcie stawka za
ich przyjęcie w zakładzie utylizacyjnym
jest wielokrotnie wyższa niż za odpad wyselekcjonowany. Za tonę odpadów niesegregowanych płacimy niemal 395 złotych,
podczas gdy za tonę segregowanego papieru czy szkła płacimy na bramie niespełna 22
złote. Problem nieprawidłowej selekcji nie
dotyczy wyłącznie zabudowy wielorodzinnej. Zjawisko to notujemy również w domach
jednorodzinnych.
Gmina Kolbudy była jednym z pierwszych
samorządów, które wprowadziły segregację odpadów według nowych, wymuszonych unijnymi normami zasad. Zmiana sposobu odbioru śmieci wiązała się
z koniecznością podniesienia opłat. W tej
chwili mieszkańcy, którzy zadeklarowali
selektywne gromadzenie odpadów płacą
18 złotych od osoby. Za niesegregowane

płacimy dwukrotność tej stawki. Podczas
gdy wiele samorządów podnosi stawki, nasza gmina chciałaby utrzymać obowiązujące w tej chwili ceny. O to, aby obowiązująca
kwota oraz harmonogram mogły pozostać
na obecnym poziomie musimy zadbać
wspólnie.
– Stosowanie takiego rozwiązania to niestety jedyna metoda na przekonanie mieszkańców do uczciwej i prawidłowej selekcji
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Musimy
poważnie podejść do kwestii segregacji, aby
uniknąć podwyżki opłat lub korekty obowiązującego harmonogramu. Powiedzmy
sobie jasno. W porównaniu z innymi gminami częstotliwość odbioru odpadów w naszej
gminie jest duża. Proszę więc wszystkich
mieszkańców, aby poświęcili więcej uwagi
segregacji odpadów. Robimy to w naszym
wspólnym interesie.
Tylko w kwietniu i maju GZUK odebrał od
mieszkańców naszej gminy około 520 ton
odpadów zmieszanych. (ron)
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Ponad 756 tysięcy zł na budowę drogi
w Jankowie Gdańskim

Gmina Kolbudy otrzyma kwotę
756 678 zł na budowę ciągu drogowego w Jankowie Gdańskim, etap II.
Środki na realizację zadania, którego
całkowity koszt wyniesie 1 513 356
złotych pochodzą z Funduszu Dróg
Samorządowych. Inwestycja w połowie zrealizowana zostanie ze środków własnych Gminy Kolbudy. Podpisy na umowie o dofinansowanie
złożyli wojewoda pomorski Dariusz
Drelich i wójt Andrzej Chruścicki.

– Są to środki na budowę ulic: Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej do ulicy Chabrowej w Jankowie Gdańskim– mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Inwestycja jest już
realizowana. Budowę rozpoczęliśmy jeszcze
przed uzyskaniem zewnętrznego dofinansowania. Odpowiednią kwotę zabezpieczy-

liśmy bowiem w budżecie gminy. Prace są
w tej chwili zaawansowane i przebiegają
zgodnie z planem. Robimy wszystko, aby
inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla
mieszkańców, którzy muszą korzystać z objazdów. Dzięki środkom, jakie właśnie otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych
będziemy mogli realizować kolejne zadania.
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to
kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez
jednostki samorządu terytorialnego. Jego
cel to przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
– Każda pozyskana z zewnątrz kwota stanowi dobrą wiadomość nie tylko dla sołectwa, w którym realizowane są prace, ale dla
wszystkich naszych mieszkańców – mówi

wójt Andrzej Chruścicki. – Dzięki funduszom pozabudżetowym możemy stopniowo
skracać kolejkę zadań inwestycyjnych. Jak
wiadomo lista oczekiwań zawsze jest długa, a budżet gminy ma swoje ograniczenia.
Łącznie w województwie pomorskim,
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
w roku 2019 rozdysponowane zostanie 259
242 291,64 zł.
Gmina Kolbudy nie ustaje w staraniach
o pozyskanie kolejnych dotacji. Na rozpatrzenie czekają już kolejne wnioski skierowane do Wojewody Pomorskiego.
– Cztery złożone przez Gminę Kolbudy wnioski opiewają na łączną kwotę 3,5 miliona
złotych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. –
O dofinansowanie na wszystkie planowane
zadania na pewno będzie trudno, gdyż nie
jesteśmy jedyną gminą na Pomorzu. Jestem
jednak dobrej myśli i wierzę, że będziemy
w stanie realizować kolejne inwestycje, na
które uzyskamy zewnętrzne wsparcie.
(ron)

1,6 miliona zł dofinansowania na
budowę ulicy Fiołkowej w Czapielsku!
Dobra wiadomość dotarła z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego. Gmina Kolbudy otrzyma dofinansowanie w wysokości
niemal 1,6 miliona złotych na budowę ulicy Fiołkowej oraz Jezuickiej
w Czapielsku. Środki zostały przyznane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W konkursie na realizację
projektów z zakresu „Budowy lub
modernizacji dróg lokalnych” nasz
samorząd uplasował się na 16, objętej dofinansowaniem, pozycji.
– Każda złotówka otrzymana w ramach
dofinansowania to doskonała wiadomość
dla samorządu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wiemy doskonale, że inwestycje
drogowe są szczególnie wyczekiwane przez
mieszkańców. Cieszy nas praktycznie każdy
metr wybudowanej czy wyremontowanej
ulicy. Tu tych metrów będziemy mieć ponad
2 500. Droga połączy ulicę Słonecznikową
w Czapielsku z ulicą Przemysłową wiodącą
z Kolbud do Łapina Kartuskiego.
Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia
inwestycji oraz oddania do użytku asfalto-
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wej drogi, która stanowić będzie alternatywne dla drogi wojewódzkiej 221 połączenie Czapielska z Kolbudami?
– Gmina ma już gotowy Program Funkcjonalno Użytkowy – mówi Adam Babkiewicz,
kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
UG Kolbudy. – Jeszcze w tym roku będziemy
chcieli przeprowadzić i rozstrzygnąć przetarg w trybie zaprojektuj i zbuduj. Zakończenie inwestycji planujemy na trzeci lub
czwarty kwartał przyszłego roku.
Asfaltowa nawierzchnia o szerokości 5 metrów na ulicy Fiołkowej oraz 4,5 metra na
ulicy Jezuickiej to nie jedyny zakres prac
jakie Gmina Kolbudy zamierza wykonać

w ramach inwestycji. Na początku ulicy
Fiołkowej zaprojektowano bowiem chodnik
o długości 200 metrów i szerokości od 1,25
do 2 metrów, który ułatwi mieszkańcom dostęp do cmentarza. Przebudowa chodnika
planowana jest też na końcowych metrach
ulicy Fiołkowej, gdzie droga gminna łączy
się z drogą powiatową i ciągiem pieszym
wiodącym w kierunku Kolbud.
Jak zapowiada Adam Babkiewicz z Referatu Inwestycji i Remontów planowane jest
również wykonanie oświetlenia na początku i na końcu nowo wybudowanej ulicy
Fiołkowej.
Wójt Andrzej Chruścicki zwraca uwagę,
że ulica Fiołkowa może mieć ogromne
znaczenie dla układu komunikacyjnego
zwłaszcza w momencie, gdy rozpocznie
się nieunikniony remont mostu na drodze
powiatowej w sąsiedztwie remizy OSP
Kolbudy. Wówczas ulicą Fiołkową do Kolbud dojeżdżać będą zarówno mieszkańcy
Łapina, jak i pracownicy oraz interesanci
odwiedzający przedsiębiorstwa zlokalizowane wzdłuż ulicy Przemysłowej.
Całkowity koszt inwestycji szacowany jest
na około 3,5 miliona złotych. (ron)
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Kolbudzka Karta Dużej Rodziny
Szczęśliwe chwile w rodzinnym albumie.
Rodzinne sesje zdjęciowe w oryginalnej scenografii lub w atrakcyjnym plenerze. Zatrzymane w kadrze niezapomniane chwile, jak oczekiwanie na narodziny dziecka. Przepełnione rodzinnym szczęściem sesje noworodkowe. Fotografie upamiętniające chrzty czy pierwsze komunie. Wszystko to ze specjalną zniżką dla rodzin wielodzietnych
z gminy Kolbudy. Atrakcyjne rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuje firma „Magdalena Sobolewska Photography”, która właśnie dołączyła do Programu Kolbudzka Karta Dużej Rodziny.
„Magdalena Sobolewska Photography”
proponuje dużym rodzinom z terenu naszej gminy rabat w wysokości 15 procent na
wszystkie dostępne w ofercie sesje zdjęciowe w studio w Lublewie Gdańskim lub
w plenerze. W Urzędzie Gminy Kolbudy
uroczyście podpisano porozumienie, na
mocy którego kolejny podmiot dołącza
do grona firm i instytucji przyjaznych
naszym rodzinom wielodzietnym. Podpisy na dokumencie złożyli wójt Andrzej
Chruścicki i właścicielka firmy, Magdalena Sobolewska.
– Wszyscy pragniemy utrwalać i zapamiętywać szczęśliwe chwile – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Niektóre wydarzenia w naszym życiu zasługują na więcej
niż tylko niezwykle dziś popularne „selfie”
wykonane telefonem komórkowym. Ślub,
pierwsza komunia czy narodziny dziecka
wymagają profesjonalnych fotografii.
Takie gwarantuje „Magdalena Sobolewska Photography”, z której usług korzysta
już wielu naszych mieszkańców. Dziecko,
to szczęście, które chcemy zachować jak
najdłużej w naszej pamięci i albumie. Wiele
dzieci, to spotęgowane szczęście. Zachęcam

więc posiadaczy Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny do skorzystania z nowej oferty w naszym Programie. Chciałbym też podkreślić,

że cieszy mnie każdy kolejny podmiot, który
dołącza do naszego grona. To już kolejna umowa jaką miałem okazję podpisać
w ostatnich tygodniach. Zachęcam kolejne
firmy do przystąpienia do KKDR.

Oferowane przez firmę „Magdalena Sobolewska Photography” zniżki dotyczą
wszystkich usług ujętych w ofercie. W niej
znajdziemy m.in. sesje: ciążowe, noworodkowe, dziecięce, rodzinne oraz dokumentujące ważne uroczystości, jak
chrzty, komunie czy śluby.
Skąd pomysł, aby dołączyć do Programu
KKDR?
– Jako fotograf pracuję głównie z dziećmi,
a w gminie Kolbudy zamieszkuje wiele dużych rodzin – mówi Magdalena Sobolewska. – Czytając o kolejnych Partnerach
przystępujących do realizowanego przez
samorząd Programu zdecydowałam, że
też chcę dołączyć do grona firm przyjaznych rodzinom wielodzietnym. Mam
nadzieję, że moja propozycja spodoba
się dużym rodzinom, które zdecydują się
na sesję fotograficzną. Warto uchwycić
szczęśliwe chwile i zapewnić sobie fajną
pamiątkę, do której wracać będziemy
przez długie lata. Zapraszam do mojego studia. Zachęcam też do umówienia się na sesje
plenerowe.
(ron)

Czym jest Kolbudzka Karta Dużej Rodziny?
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 Kolbu-

dy 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 tegoroczny zdobywca Pucharu Polski w piłce nożnej. 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.

„Kredka” dołącza do Programu Kolbudzka Karta Dużej Rodziny
Artykuły szkolne i zabawki ze zniżką dla rodzin wielodzietnych? Teraz
to możliwe. Nowym Partnerem Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny został
Sklep Papierniczy „Kredka”, który
mieści się w Kolbudach przy ulicy Wybickiego 34. Do korzystania z Programu gwarantującego upusty i rabaty
uprawnionych jest już ponad 2800
mieszkańców gminy Kolbudy.

Podpisy pod treścią porozumienia złożyli
wójt Andrzej Chruścicki oraz Kamila
Wołyniec. Dlaczego Sklep Papierniczy
„Kredka” zdecydował się przystąpić do
Programu Kolbudzka Karta Dużej Rodziny?
– Sama pochodzę z wielodzietnej rodziny i
doskonale wiem jak wiele wydatków muszą
ponosić rodzice wychowujący większą liczbę
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dzieci – mówi Kamila Wołyniec. – Właśnie
dlatego postanowiliśmy dołączyć do grupy
firm, które proponują zniżki posiadaczom
Karty. Każdy rabat, to odciążenie dla rodzinnego budżetu. Zapraszam więc do naszego
sklepu na zakupy ze zniżką.
Nowy Partner Programu proponuje posiadaczom Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny 5
procent zniżek na zakup artykułów szkolnych i zabawek. Oferta Sklepu Papierniczego „Kredka” spotka się zapewne z dużym
zainteresowaniem mieszkańców zwłaszcza przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego. Zakup wyprawki dla ucznia to
zwykle spore obciążenie dla domowego
portfela. Podręczniki, okładki, zeszyty, farby, kleje – to zaledwie część wyposażenia
jakie trzeba zapewnić dzieciom pobierają-

cym naukę. W przypadku większej gromadki pociech robi się naprawdę spora suma.
(ron)
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Ośrodek zdrowia w Kolbudach
W jakiej technologii?

Gmina Kolbudy zleciła już wykonanie projektów budowlanych ośrodka zdrowia w Kolbudach oraz lokali komunalnych,
które mają powstać w sołectwie Buszkowy. Nie można wykluczyć, że przynajmniej jedna z tych inwestycji wykonana zostanie w ekologicznej technologii z prefabrykatów, czyli gotowych elementów. Wójt Andrzej Chruścicki spotkał
się z przedstawicielami Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Zapoznał się też z procesem budowy domów
oraz obiektów użyteczności publicznej z drewnianych prefabrykatów.
Podczas spotkania wójt Andrzej Chruścicki zadawał wiele pytań dotyczących „plusów” i wad budowy obiektów z gotowych,
w głównej mierze drewnianych, prefabrykatów. Jak słyszymy, jedną z największych
zalet budowania z przygotowanych w hali
produkcyjnej dużych elementów jest czas
wykonania inwestycji. Niebagatelną rolę
odgrywa również koszt późniejszego użytkowania obiektu. Duża energooszczędność, to rzekomo zaleta dająca przewagę
tej technologii nad tradycyjnym, murowanym budynkiem.
– Jest już pewne, że w najbliższym czasie
ośrodek zdrowia w Kolbudach będzie większy, ładniejszy i nowocześniejszy – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Początkowo myśleliśmy o modernizacji istniejącego obiektu. Niedawno otworzyły się jednak nowe
możliwości. Gmina Kolbudy nabyła od prywatnego właściciela sąsiednią działkę, na
której przed laty mieściło się gminne przedszkole. Rozważamy w tej chwili czy bardziej
opłaca się nam modernizacja i rozbudowa
istniejącego ośrodka czy budowa nowego, który byłby znacznie większy i bardziej
funkcjonalny. Istniałaby też możliwość jego
ewentualnej dalszej rozbudowy w kolejnych
latach. Zastanawiamy się też czy budować
tradycyjną metodą czy z coraz częściej stosowanych, drewnianych prefabrykatów.
W odpowiedzi na to pytanie pomóc miało
spotkanie z przedstawicielami Stowarzysze-

nia. Miałem okazję zobaczyć jak z gotowych
elementów w kilka miesięcy stawia się domy
mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej, jak szkoły, żłobki czy przedszkola.
Z rozwiązania takiego korzysta m.in. miasto
Gdańsk a przykładem realizowanej w ten
sposób inwestycji jest budowa dużej szkoły
przy ulicy Jabłoniowej. To największa w tej
skali inwestycja z drewnianych prefabrykatów w Europie Środkowo – Wschodniej.
Ośrodek zdrowia w Kolbudach to nie jedyna inwestycja kubaturowa, jaką w najbliższym czasie zamierza realizować nasz samorząd. Przed kilkoma dniami podpisana
została umowa na wykonanie projektu nowych budynków komunalnych, które mają
powstać w Buszkowach.
– Szukamy optymalnych dla budżetu gmi-

ny rozwiązań – mówi Adam Babkiewicz,
kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Istotną rolę przy wyborze technologii
w jakiej realizować będziemy nasze budowy
odegra oczywiście cena. Kończymy właśnie
dużą inwestycję w technologii tradycyjnej.
Mam na myśli Szkołę Podstawową w Kowalach. Znamy dokładnie koszty. Wiemy też, że
podobne kubaturowo przedsięwzięcia realizowane są przez inne samorządy z gotowych, drewnianych prefabrykatów. Trzeba
dokładnie przeanalizować co będzie dla nas
lepszym rozwiązaniem. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia zrzeszającego
podmioty specjalizujące się w budowie domów z prefabrykatów pomoże nam w podjęciu tej trudnej decyzji. Mamy świadomość
wagi tego wyboru. (ron)

30 rocznica częściowo
wolnych wyborów 1989

W Gdańsku uroczyście obchodzono Święto Wolności i Solidarności dla upamiętnienia 4 czerwca 1989 roku, uznawanego za datę symbolicznego upadku komunizmu. Przed trzydziestu laty w częściowo wolnych wyborach zdecydowane
zwycięstwo odnieśli kandydaci Solidarności. Na pamiątkę tego jakże ważnego
dla dziejów naszego kraju wydarzenia w Gdańsku zorganizowano szereg pokazów, konferencji i paneli dyskusyjnych. Wzięły w nich udział osoby, które walcząc o wolną Polskę złotymi literami zapisały się w jej historii. Gród nad Motławą odwiedzili przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy, historycy
i publicyści.
W wydarzeniach organizowanych w Gdańsku uczestniczyli również przedstawiciele
Gminy Kolbudy z wójtem Andrzejem Chruścickim oraz przewodniczącą Rady Gminy
Kolbudy Emilią Jóźwik.
– Uważam, że obecność na obchodach tak
ważnych wydarzeń, w tak szczególnym miejscu, jest obowiązkiem każdego samorządowca – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To
dzięki wydarzeniom sprzed kilku dekad, które
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doprowadziły do częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku mamy dziś samorządną Polskę. Żyjemy w suwerennym kraju,
możemy sami decydować o tym jak rozwija
się nasza ojczyzna oraz najbliższa okolica.
Bez względu na to jakie mamy poglądy i sympatie polityczne możemy głośno wyrażać
swoje opinie. To naprawdę wielka wartość,
której często nie potrafimy docenić.
Wydarzenia 4 czerwca 1989 roku były też

tematem dedykowanych lekcji historii
oraz wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciele
szczegółowo omawiali z młodzieżą czasy,
w których Polacy solidarnie sprzeciwili się
ówczesnej władzy i systemowi komunistycznemu. Efektem solidarnościowego
zrywu były częściowo wolne wybory, które
odbyły się przed trzema dekadami. W niektórych placówkach odbyły się też poświęcone temu wydarzeniu apele. (ron)
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UKS Bryza Kolbudy najlepszym
polskim zespołem „Radom Basket Cup”!
Koszykarze UKS Bryzy Kolbudy wywalczyli drugie miejsce na silnie obsadzonym, międzynarodowym turnieju koszykówki Radom Basket Cup. Była to już
ósma edycja zawodów. Pod koszem, w kategoriach od U10 do U13 rywalizowało 112 drużyn z 16 krajów. Nasi zawodnicy rywalizowali w kategorii U12 i wypadli najlepiej z polskich zespołów! W turnieju znakomicie zaprezentowały się
ekipy z Litwy dowodząc, że są jednymi z najlepszych w europejskiej koszykówce dziecięcej.
Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziecięcej „Radom Basket Cup” to największa
w kraju impreza koszykarska dla dzieci
i młodzieży. Przez niektórych określana
jest nawet mianem nieoficjalnych otwartych Mistrzostw Polski. Tym bardziej cieszy
więc fakt, że podopieczni trenera Piotra
Kloski, na co dzień nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
w Kowalach, osiągnęli najlepszy wynik
spośród wszystkich krajowych ekip.
W rywalizacji wzięło udział w sumie 1700
zawodników reprezentujących drużyny z:
Finlandii, Irlandii, Portugalii, Francji, Białorusi, Słowacji, Łotwy, Niemiec, Czech, Rumunii, Estonii, Ukrainy, Belgii, Litwy, Danii
oraz z Polski. Mecze turnieju Radom Basket
Cup rozgrywano od piątku 17 maja do niedzieli 19 maja w 21 halach sportowych na
terenie Radomia.

Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce
w grupie wyprzedzając ekipy: Ósemki
Skierniewice, słowackiej BA Cana oraz MKS
Grójec. W fazie ćwierćfinałowej UKS Bryza
Kolbudy zwyciężyła natomiast w meczu
z Basketem Piła 54:36. W półfinale imprezy
koszykarze z gminy Kolbudy pewnie pokonali czeską drużynę Srsni Pisek 71:49. Nasi
południowi sąsiedzi ostatecznie zakończyli imprezę na trzecim stopniu podium.
W finale nasi chłopcy musieli jednak uznać
wyższość litewskiej drużyny BC Perkunas,
z którą przegrali w 30:57.
Nasi zawodnicy docenieni zostali również
w klasyfikacjach indywidualnych. Najlepszym strzelcem w kategorii 2007 został K.
Kloska, natomiast do TOP 5 w tej kategorii
wybrano T. Filipka.
Bryza Kolbudy wystąpiła w składzie: Karol
Kloska, Filip Łącz, Klaudiusz Kloska, Jacek

Jaworowski, Igor Grono, Filip Tymański,
Piotr Jankowiak, Tomasz Filipek, Bartłomiej Piwowarczyk, Kacper Surmacz, Maciej
Jeżewski, Damian Szałucki, Michał Janczewski, Wiktor Jastrzębski.
Turniej jest organizowany przez Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom
pod patronatem FIBA, Polskiego Związku
Koszykówki, Prezydenta Miasta Radomia
i Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Gratulujemy serdecznie trenerowi oraz
wszystkim zawodnikom! Jesteśmy z Was
dumni!
Kategoria U12
1 BC Perkunas Litwa
2 UKS Bryza Kolbudy
3 Srsni Pisek Czechy
(ron)

Szachiści UKS Zawisza Kolbudy
awansowali do III ligi!
Zakończyły się trwające od kilku miesięcy rozgrywki w ramach szachowych
Mistrzostw Województwa Pomorskiego Seniorów na poziomie IV ligi. Drużyna
UKS Zawisza Kolbudy zapewniła sobie pierwsze miejsce i awans do rozgrywek
III ligi!
Nasi szachiści odnieśli zwycięstwa
w dwóch ostatnich meczach pokonując
4:0 Klub Marynarki Wojennej II Gdynia i
3:1 drużynę UKS Korona II Gdańsk. Klub z
Kolbud reprezentowali: Wojciech Zieliński,
Joanna Jurkiewicz, Oliwer Wirkus i Cyprian
Obrycki.
Nasi zawodnicy wygrywając osiem poje-

dynków, remisując jeden i nie przegrywając żadnego zdobyli 17 punktów meczowych, wyprzedzając o dwa punkty drugą
w tabeli drużynę UKS Centrum Tczew i aż
o pięć punktów trzecią drużynę UKS MDK
Gdynia.
Indywidualnie nasi zawodnicy uzyskali: Wojciech Zieliński i Oliwer Wirkus po

9 punktów (z 9 partii), Joanna Jurkiewicz
6 punktów, Cyprian Obrycki 3,5 punktu.
Gratulujemy naszym szachistom awansu
i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.
(ron)

Piłka nożna. Uczniowie z Kolbud
trzecią drużyną województwa
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kolbudach zajęli III miejsce w Finałach
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w piłce nożnej chłopców. Zawody odbyły się
23 maja 2019 roku w Nowym Stawie.
W fazie grupowej piłkarze z Kolbud wygrali 5:0 ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły
Podstawowej w Pucku. Szczęścia, a właściwie kilkunastu sekund, zabrakło do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, które
otworzyłoby naszej ekipie drogę do finału.
W spotkaniu z SP Pelplin, tuż przed końcowym gwizdkiem, nasza drużyna prowadziła
2:1. W ostatniej akcji spotkania rywale w zamieszaniu podbramkowym zdobyli jednak
gola. Potyczka zakończyła się remisem i to
zawodnicy z SP Pelplin mogli się cieszyć
8 | Czerwiec 2019

z pierwszego miejsca w grupie. O kolejności
zadecydował lepszy bilans bramek.
Chłopcy z Kolbud zajmując II miejsce w grupie B walczyli o III miejsce w turnieju z SP
Kwakowo, którzy uplasowali się na II miejscu w grupie A. Nasza drużyna wygrała
spotkanie o brązowy medal 4:2 i stanęła na
trzecim stopniu turniejowego podium.
W meczu o I miejsce spotkali się uczniowie
z SP Pelplin i SP nr 1 Gdańsk. Po wyrównanym meczu i dogrywce wygrali nasi grupowi rywale, czyli SP Pelplin.

Gratulujemy naszym zawodnikom oraz trenerom.
Skład naszej drużyny:
Tomasz Filipek, Oliwier Gradowski, Sebastian Haase, Oliver Jacniak, Michał Kowalczyk, Adrian Kryszyński, Kamil Michałowski, Szymon Sadło, Maciej Suchorz.
(ron)
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