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Wznowiono prace przy budowie
basenu w Kolbudach

Po trwającej kilka miesięcy przerwie wznowiona została budowa krytej pływalni w Kolbudach. Uzyskanie zamiennego
projektu oraz pozwolenia na budowę dało zielone światło dla kontynuacji prac budowlanych.
W poniedziałek 21 października br. na placu budowy przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach ponownie pojawił
się ciężki sprzęt i ekipa realizująca długo
oczekiwaną przez mieszkańców naszej
gminy inwestycję.
– Myślę, że ucinamy dziś wszelkie plotki
o odstąpieniu od realizacji budowy basenu - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Wielu
mieszkańców z zaciekawieniem i niepokojem spoglądało na wykop. Temat był szeroko komentowany. My jednak spokojnie
czekaliśmy na projekt zamienny, który pozwoli wybudować pływalnię i zaoszczędzić
środki budżetowe na realizację dodatkowych inwestycji. Nie stać nas w tej chwili na
budowę obiektu za 25 milionów złotych, czy
może nawet więcej. Trochę to trwało, jednak
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne dokumenty
i wracamy do pracy. Nie wycofuję się ze złożonych po objęciu funkcji wójta deklaracji.
Chcielibyśmy oddać basen do użytku we
wrześniu 2021 roku.
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Wykonawca rozpoczął już realizację prac
ziemnych. Stan surowy zamknięty z pokryciem dachu, czyli zakres zadań objętych
pierwszym przetargiem, powinien zostać
osiągnięty na koniec sierpnia przyszłego
roku.
– Jeszcze przed wakacjami 2020 roku planujemy rozstrzygnąć przetarg na drugi etap,
który obejmie już prace wykończeniowe - informuje Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy
Kolbudy.
Koszt budowy krytej pływalni w Kolbudach, po zmianach projektowych, szacowany jest obecnie na około 16,3 miliona
złotych. Główna niecka basenu składać się
będzie z sześciu torów o długości 25 metrów i głębokości od 1,2 do 1,8 metra. Niecka do nauki pływania będzie miała głębokość od 0,4 do 0,8 metra.
– Pozostaje mieć nadzieję, że przed kolejnymi etapami budowy nie będzie już tak
długich przerw – mówi pani Joanna, która

z perspektywy mamy uczniów kolbudzkiej
szkoły obserwowała zamknięty plac budowy. – Taka wypełniona błotem dziura przed
budynkiem szkoły, otoczona siatką naprawdę nie wygląda dobrze. Myślę, że moje zdanie podziela wielu mieszkańców. Powrót
ekipy na plac budowy to dobra informacja.
Jak zapewnia kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG, inwestor nie przewiduje już dłuższych przerw w budowie. Jeżeli
tylko warunki pogodowe pozwalać będą
na realizację inwestycji, prace prowadzone
będą bez zakłóceń.
Basen w nowej wersji nie będzie posiadał
ruchomego dna, co zakładał pierwotny
projekt. Ograniczona zostać ma również
liczba witryn na frontowej stronie obiektu,
co pozwoli ograniczyć koszt budowy. Inwestor dołoży też starań, aby towarzysząca
pływalni infrastruktura służąca odnowie
biologicznej, w miarę możliwości, mogła
być w przyszłości rozbudowywana.
(ron)
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Objazdy w związku z remontem
drogi 221 w Kolbudach

Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do prac naprawczych drogi DW 221 w Kolbudach, w pobliżu skrzyżowania ulicy
Wybickiego z ulicami Wyżynną, Reknicką i Młyńską. Konieczność gruntownej naprawy odcinka podyktowana jest złym
stanem technicznym nasypu drogowego, który niebezpiecznie osuwał się w kierunku parku rekreacyjnego. W związku z powyższym przez kilka tygodni mieszkańców gminy Kolbudy oraz innych użytkowników drogi czekają poważne
utrudnienia. Omówieniu tymczasowej organizacji ruchu służyło spotkanie wójta Andrzeja Chruścickiego z mieszkańcami domów zlokalizowanych w pobliżu miejsca remontu. Wzięło w nim udział około 100 osób.
W pierwszej fazie prac na remontowanym
odcinku ruch odbywał się będzie wahadłowo, tak jak ma to miejsce w tej chwili.
Na początku listopada br. można się jednak spodziewać całkowitego zamknięcia
odcinka ulicy Wybickiego od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicami Wyżynną, Reknicką i Młyńską. Taki stan może się
utrzymać przez 4-5 tygodni. Po tym etapie prac ponownie przywrócony zostanie
ruch wahadłowy. Przywrócenie całkowitej przejezdności drogi, według deklaracji
wykonawcy powinno nastąpić w połowie
grudnia br.
Mieszkańcy ulicy Reknickiej, Młyńskiej oraz
fragmentu ulicy Wybickiego, którzy nie
będą mogli dojechać do swoich domów
od strony centrum Kolbud mogą korzystać z parkingów przy parku rekreacyjnym,
ośrodku zdrowia i straży pożarnej w Kolbudach.
Zarząd Dróg Wojewódzkich zmienił organizację ruchu dla pojazdów ciężarowych,
które już od węzła Kowale i od Trzepowa
kierowane będą na drogi wojewódzkie
DW233, DW226 i DW222. Na terenie gminy

Kolbudy ustawione zostaną dodatkowe
szykany, uniemożliwiające przejazd pojazdów ciężarowych, których kierowcy nie
zastosują się do wprowadzonego oznakowania. Cały rejon zmienionej organizacji
ruchu objęty będzie zakazem poruszania
się pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
Zmienione zostaną również trasy przejazdu autobusów. Korekcie ulegnie więc
rozkład jazdy Gryf/PKS. Autobusy jadące
w kierunku Kościerzyny kierowane będą
w Kolbudach na ulicę Przemysłową, przez
Czapielsk do drogi wojewódzkiej 221.
Część komunikacji zbiorowej pojedzie z kolei przez Pręgowo, Ostróżki, Buszkowy,
Czapielsk i Babidół. (trasy poszczególnych
linii wskazano na załączonej ilustracji).
– Przede wszystkim chciałbym podziękować
wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie
stawili się na zebraniu – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Wydaje mi się, że większość ze
zrozumieniem i wyrozumiałością podeszła
do konieczności przeprowadzenia prac. Inwestycja jest realizowana przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. My podejmiemy wszelkie

możliwe działania, aby remont był jak najmniej uciążliwy dla naszych mieszkańców
i aby pojazdy ciężarowe nie „rozjechały” naszych gminnych dróg. Możliwości poprowadzenia objazdów są jednak na tym odcinku
ograniczone. Zdaję sobie sprawę, że czas
remontu będzie dla nas bardzo trudnym
okresem. Wykonanie tych prac jest jednak
konieczne. Będziemy bacznie obserwować
jak sprawdzą się wprowadzone przez wykonawcę objazdy. W razie konieczności będziemy interweniować i wnioskować o korekty.
Apelujemy do mieszkańców o stosowanie
się do znaków drogowych i tymczasowej
organizacji ruchu. Prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności. W rejonie objętym
objazdami zwiększona zostanie częstotliwość patroli Policji i Straży Gminnej.
Szczegółowe mapy objazdów dostępne
w serwisie: kolbudy.pl
(ron)

Radni pozytywnie o koncepcji budowy nowego ośrodka zdrowia
w Kolbudach
W przyszłym roku powinny rozpocząć się prace budowlane przy ośrodku zdrowia w Kolbudach. Jedna z czterech przygotowanych
przez biuro projektowe koncepcji zakłada
budowę nowego obiektu na działce sąsiadującej z użytkowanym dziś przez lekarzy budynkiem. Właśnie to rozwiązanie najbardziej
spodobało się radnym Gminy Kolbudy, którzy
10 października br. wzięli udział w spotkaniu
z autorką projektu dr inż. arch. Ewą Brach.
Uczestnicy prezentacji zostali zapoznani
z wszystkimi czterema propozycjami.
Za budową nowego ośrodka zdrowia na działce, na której przed laty znajdowało się gminne przedszkole przemawia nie tylko cena ale
również kwestie logistyczne związane z możliwością realizacji usług medycznych w trakcie prowadzonych prac budowlanych.
– Gdybyśmy zdecydowali się na przebudowę
istniejącego budynku koszt prac według projektu znacznie przekroczyłby kwotę 5,5 miliona złotych – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Rozbudowa obiektu wiązałaby się również
z koniecznością zaprzestania świadczenia
usług medycznych w modernizowanym budynku. Lekarze musieliby zaprzestać działalności
lub przyjmować pacjentów w innym miejscu.
Zlecając opracowanie projektu budowlanego
pod uwagę brano właśnie koncepcję polegającą na rozbudowie obecnego ośrodka zdrowia. W międzyczasie zaistniały jednak nowe
okoliczności, które stworzyły możliwość realizacji nowej lecznicy na sąsiedniej działce.
Gminie Kolbudy udało się nabyć od prywatnego właściciela teren sąsiadujący z obecnym ośrodkiem zdrowia. Działka, na której
kiedyś mieściło się gminne przedszkole, była
przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną.
Samorząd nabył jednak ten teren z myślą
o budowie ośrodka zdrowia. Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają, że przed laty w tym
właśnie miejscu funkcjonowała już tego typu
placówka. Przez pewien czas mieściła się
w niej nawet izba porodowa.
Jak zapewnia Adam Babkiewicz, kierownik
Referatu Inwestycji i Remontów, budowa no-

wego ośrodka zdrowia, która miałaby się rozpocząć w przyszłym roku, nie zakłóci pracy
obecnego ośrodka zdrowia.
– Lekarze będą mogli normalnie prowadzić
swoją praktykę w starym ośrodku zdrowia –
mówi Adam Babkiewicz. – Rozwiązanie, na
które się decydujemy jest nie tylko najtańsze,
ale i najbardziej ekonomiczne. Wykorzystanie
przestrzeni pod działalność leczniczą wyniesie
76 proc., podczas gdy w pozostałych trzech wariantach wynosi ono od 65 do 69 procent. Resztę stanowią korytarze i klatki schodowe.
Wariant czwarty ma jeszcze jedną ważną zaletę. Budynek, w którym obecnie mieści się
ośrodek zdrowia jest własnością Gminy Kolbudy. Po przeprowadzce medyków do nowej
lecznicy obiekt będzie mógł zostać wykorzystany przez samorząd do innych celów.
– To niewątpliwie istotny atut, który również
wzięliśmy pod uwagę analizując poszczególne
koncepcje przygotowane przez projektanta –
mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dodatkowy
budynek na pewno by się nam przydał. Moglibyśmy umiejscowić w nim np. Gminną Bibliotekę Publiczną, Straż Gminną oraz prowadzić inną działalność adresowaną do naszych
mieszkańców. Zresztą jest wiele koncepcji na
wykorzystanie tej powierzchni.
Wszystkim obecnym na spotkaniu radnym
najbardziej spodobała się koncepcja budowy
nowego, jednokondygnacyjnego budynku na
działce sąsiadującej z obecną przychodnią
lekarską. Pod dyskusję poddano jedynie
wielkość zaprojektowanych pomieszczeń do
zabiegów rehabilitacyjnych. Podkreślano, że
na ten rodzaj usług jest dziś w naszej gminie
bardzo duże zapotrzebowanie. Nowy ośrodek zdrowia zostanie najprawdopodobniej
wybudowany w technologii modułowej z gotowych prefabrykatów. Czas realizacji tego
typu inwestycji szacowany jest na około cztery miesiące.
Uczestnicy spotkania ze zrozumieniem przyjęli informację, że przebudowa obecnego
obiektu i jego dostosowanie do obowiązujących norm wiązałoby się z ogromnymi na-

kładami finansowymi. Budynek wymagałby
m.in. pogłębienia piwnicy, aby zlokalizowane na najniższej kondygnacji pomieszczenia
osiągnęły wymaganą przepisami wysokość.
Dodatkowe koszty wiązałyby się m.in. z montażem, a następnie kosztami serwisowo-eksploatacyjnym windy, która w obiekcie kilkukondygnacyjnym jest niezbędna.
Kwestią otwartą pozostaje nadal model w jakim funkcjonować miałaby nowa przychodnia. Obecni na spotkaniu radni sugerowali,
że lecznica powinna mieć charakter gminny,
aby władze Gminy Kolbudy miały wpływ na
jej funkcjonowanie oraz jakość świadczonych
usług.
Koszt realizacji budowy według czterech
opracowanych koncepcji wynosi od 2 998 000
zł + VAT do 4 650 000 zł + VAT. Najlepiej oceniony przez radnych wariant zakłada budowę
obiektu jednopoziomowego, z możliwością
późniejszej rozbudowy o koleją kondygnację
lub dobudowanie skrzydła. W obiekcie powstałyby osobne strefy dla dzieci zdrowych
i dzieci chorych, gabinety lekarzy rodzinnych,
lekarzy specjalistów, rehabilitantów a także
gabinety RTG i zabiegowy (ron)

Rada Gminy Kolbudy uchwaliła Program „Zielone Kolbudy”

Komisariat Policji w Kolbudach
ul. Staromłyńska 2
83-050 Kolbudy
codziennie w godzinach 8.00 – 16.00
tel. (58) 682 72 70
(58) 785 43 16
po godzinie 16.00
tel. (58) 785 42 22
tel. alarmowy 112

Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Kolbudy
OSP Pręgowo
OSP Lublewo Gdańskie
tel. alarmowy 112
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Ośrodek Zdrowia w Kolbudach

ul. Plac Kaszubski 7
83-050 Kolbudy
rejestracja (centrala): pn-pt: 7.15 – 18.00
tel. (58) 682 72 80
tel. (58) 682 73 10
tel. (58) 691 06 31

Gminny Zakład Usług Komunalnych
Kolbudy Sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 4,
83-050 Kolbudy
tel. (58) 301 80 14
tel. (58) 691 00 18

Reknica sp. z o.o.
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy
tel. (58) 682-74-11
tel. (58) 682-74-12 (centrala)
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Rada Gminy Kolbudy podczas październikowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie Programu „Zielone Kolbudy”, którego celem
jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na
terenie naszej gminy. Na dotację z budżetu
Gminy Kolbudy będą mogli liczyć mieszkańcy, którzy zdecydują się na zakup i montaż
odnawialnych źródeł energii. Przyjęte przez
Radę regulacje wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, jednak nie
wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku.
– Musimy korzystać z wszelkich rozwiązań,
które przyczynią się do poprawy jakości powietrza – mówi wójt Andrzej Chruścicki. –
Smog jest problemem, z którym zmaga się
dziś wiele samorządów. Również w naszej
gminie mieszkańcy nie zawsze mogą otworzyć
okno, aby pooddychać świeżym powietrzem.
Musimy zacząć poważnie myśleć o odnawialnych źródłach energii i stopniowo eliminować
przestarzałe, często opalane kiepskiej jakości
węglem, piece. Przyjmując tę uchwałę robimy
kolejny i zapewne nie ostatni krok w drodze do
bardziej czystego powietrza.
Radni podczas debaty poprzedzającej głosowanie zwracali uwagę, że z pewnością zainteresowanie dofinansowaniem będzie większe niż
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możliwości finansowe samorządu. Trzeba jednak korzystać z wszelkich możliwych środków
prowadzących do poprawy jakości powietrza.
– Fajnie, że chcemy nawiązywać do dawnych
czasów gdy Kolbudy nazywane były Małym
Sopotem – mówił wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kolbudy Andrzej Sosiński. – Zawsze
będę popierał proekologiczne projekty.
Do nadmorskiego kurortu nawiązał w swej wypowiedzi również radny Piotr Wójtowicz, który
stwierdził, że należy dążyć do tego, aby jakość
powietrza w naszej okolicy była bardziej zbliżona do tej z Sopotu, niż do borykającego się
z problemem ogromnego smogu Krakowa.
Celem Programu „Zielone Kolbudy” jest
ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz
zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na dofinansowanie liczyć będą
mogli mieszkańcy, którzy zdecydują się na
zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wyniesie 50 procent kosztów
kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak
nie więcej niż 5 tysięcy złotych.
Do korzystania z Programu uprawnione
będą osoby fizyczne – z wyłączeniem osób,
które spełniają warunek do objęcia pomocą
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba
zamieszkująca na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy i posiadająca tytuł własności do
nieruchomości. Finansowym wsparciem objęte będą tylko przedsięwzięcia realizowane
w budynku/lokalu użytkowanym jako mieszkalny, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Według regulaminu nabór wniosków prowadzony będzie w miesiącu lutym. Realizacja
przedsięwzięcia powinna zostać zakończona
do 30 września. Szczegóły dotyczące naboru
publikowane będą w serwisie kolbudy.pl
Podczas sesji poruszono również kwestię
dofinansowania do wymiany starych pieców na kotły bardziej przyjazne atmosferze.
W przeszłości program „Czyste Powietrze”
realizowany był na szczeblu samorządowym.
Obecnie wnioski mieszkańców trafiają do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Wójt Andrzej Chruścicki
poinformował, że prowadzone są rozmowy
z WFOŚIGW o oddelegowaniu osoby, która
w Kolbudach zajmowałaby się przyjmowaniem wniosków. Rozwiązanie takie znacznie
ułatwiłoby mieszkańcom drogę do finansowego wsparcia na likwidację tzw. kopciuchów.
(ron)
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Szkoła w Kowalach zainaugurowała
rok z nową salą i kuchnią

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalach mogą od września br. w pełni korzystać z możliwości jakie daje nowoczesna, wybudowana przez trzy samorządy, placówka. Wraz z inauguracją roku szkolnego 2019/2020 oddano do
użytku nową salę gimnastyczną, kuchnię ze stołówką oraz przestronną aulę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele trzech gmin: Kolbud, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego.
Inaugurację nowego roku szkolnego zorganizowano oczywiście w przekazywanej
właśnie uczniom i nauczycielom sali gimnastycznej. Zaproszeni goście oklaskiwali
pokazy sportowe oraz występy artystyczne młodzieży kształcącej się w placówce
w Kowalach. Zadania z piłką nie ominęły
również włodarzy reprezentujących trzy
samorządy, które przed dwoma laty podjęły się wspólnej budowy. Andrzej Chruścicki, Magdalena Kołodziejczak i Aleksandra
Dulkiewicz doskonale poradzili sobie kopiąc futbolówkę w światło bramki.
W swoich wystąpieniach samorządowcy
z Kolbud, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego
podkreślali doskonałą współpracę podczas realizacji wspólnego zadania. Choć
– jak to zwykle przy tak dużych inwestycjach bywa – trudności nie brakowało, to
inwestorzy znakomicie poradzili sobie z zadaniem. Efektem wielu trudów jest piękna
szkoła z nowoczesną i największą w Gminie
Kolbudy salą sportową. Uczniowie mogą
też korzystać ze stołówki, a posiłki przy-

Fundusz Dróg Samorządowych.
Wójt i Wojewoda podpisali umowy
Wójt Andrzej Chruścicki oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich złożyli podpisy na umowach o dofinansowanie budowy trzech dróg w Gminie Kolbudy. Dzięki pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych środkom,
realizowane będą inwestycje w Kolbudach, Ostróżkach i Jankowie Gdańskim. Łącznie do gminnej kasy trafi kwota 2 098 737 zł.
Uroczystość podpisania umów z beneficjentami rządowego programu zorganizowano w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tczewie, gdzie stawili się samorządowcy
z powiatów tczewskiego i gdańskiego. Dla
wójtów, burmistrzów i starostów przygotowano symboliczne tabliczki z kwotami
dofinansowania.
– Umowy gwarantujące dofinansowanie
podpisaliśmy, więc czas wyłonić wykonawców i przystąpić do realizacji zadań – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Cieszę się z tego
powodu niezmiernie, tym bardziej, że to kolejne środki jakie w tym roku płyną do naszej
gminy z Funduszu Dróg Samorządowych.
Lista oczekiwań w zakresie budowy i moder-

gotowywane są w dobrze wyposażonej
kuchni. W oddanym do użytku budynku
„B” znajduje się też salka do gimnastyki korekcyjnej oraz duża aula.
Oprócz przedstawicieli samorządu różnego szczebla w uroczystej inauguracji udział
wzięli również Parlamentarzyści. Wszyscy
zaproszeni goście zgodnie podkreślali, że
realizacja pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej jest niewątpliwie wielkim świętem samorządu.
Nowy rok szkolny dał nowe możliwości
uczniom i nauczycielom, którzy z utęsknieniem czekali na zakończenie inwestycji.
Wcześniej zajęcia wychowania fizycznego
odbywały się wyłącznie na boiskach i korytarzach. Wierzymy, że nowa hala sprzyjać
będzie rozwojowi talentów. Tych wśród
uczniów szkoły w Kowalach z pewnością
nie brakuje. Popisy koszykarzy, futbolistów, tancerzy czy gimnastyczek, które
uświetniły uroczystość utwierdzają nas
w tym przekonaniu.
(ron)

nizacji infrastruktury drogowej jest długa.
Mieszkańcy poszczególnych sołectw z niecierpliwością oczekują inwestycji.
Na trzy projekty Gmina Kolbudy otrzyma
łącznie 2 098 737 zł dofinansowania. Kwalifikowalny koszt realizacji zadań wyniesie
4 197 475 zł. Połowę środków stanowić
więc będzie wkład własny samorządu.
– Jeszcze w październiku planujemy ogłosić
przetarg – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. –
Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to jest
szansa, że wszystkie trzy inwestycje uda się
rozpocząć jeszcze w tym roku.
Najwyższe dofinansowanie z rządowej puli
przypadnie remontowi ulicy Przedszkolnej

w Kolbudach, o modernizację której od
dawna zabiegali mieszkańcy oraz rodzice
dowożący swoje pociechy do Gminnego
Przedszkola w Kolbudach. Z Funduszu
Dróg Samorządowych otrzymamy na ten
cel 901 942 zł. Koszt remontu, który powinien zostać zakończony w połowie roku
2020, wyniesie 1 803 884 zł.
Od wielu lat tematem zgłaszanym na zebraniach sołectwa Ostróżki był remont
ulicy Konopnickiej. Pokryty brukiem
fragment drogi wreszcie zyska równą nawierzchnię. Modernizacja dofinansowana
kwotą 424 421 zł również powinna zakończyć się w połowie 2020 roku.
Pozytywnie oceniono również wniosek dotyczący przebudowy skrzyżowania ulicy
Rzemieślniczej z Jankowską oraz budowy
odcinka ulicy Podgórnej, od ulicy Chabrowej do ulicy Tulipanowej w Jankowie
Gdańskim. Na ten cel nasz samorząd zyska
772 374 zł dofinansowania. (ron)

15 000 Euro na darmowy internet
Gmina Kolbudy dołącza do listy beneficjentów projektu
WiFi4EU. To inicjatywa Komisji Europejskiej polegająca na
wspieraniu samorządów w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach
publicznych, takich jak parki, budynki publiczne czy place
zabaw.

Samorządowcy na medal!
Gmina Kolbudy zajęła III miejsce w Turnieju
Sportowo Rekreacyjnym Samorządowców
Powiatu Gdańskiego. Na drugim stopniu
podium stanęli zawodnicy Starostwa Powiatowego w Gdańsku. Zwycięstwo przypadło reprezentantom Gminy Pruszcz
Gdański.
Sportowcy – samorządowcy, którzy zawitali 30 września do hali sportowej ZKiW
Kolbudy biegali, rzucali do kosza, strzelali
futbolówką do małej bramki, pokonywali
slalom prowadząc piłkę, a także przeciągali linę.
Ekipa z naszej gminy wykazała się szybkością, zwinnością i nienaganną techniką rzutów. Liczba zdobytych w poszczególnych
4 | Październik 2019

Wójt Andrzej Chruścicki otrzymał symboliczny voucher na kwotę
15 000 euro, który w imieniu KE wręczyła Elżbieta Gajeska. Środki mają służyć pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi
w miejscach często uczęszczanych, w których dotąd nie było szans
na darmowe surfowanie w sieci.
(ron)

konkurencjach punktów pozwoliła naszej
reprezentacji wskoczyć na „pudło” i zgarnąć trofeum, a nawet dwa. Nasi zawodnicy
odebrali również złote medale, które stanowią podsumowanie wszystkich samorządowych zawodów sportowych, w których drużyna z naszej gminy rywalizowała
w roku 2018.
Puchary pucharami, ale najważniejsza była
dobra zabawa (której nie brakowało) i integracja samorządowców naszego powiatu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Takiej liczby wójtów, radnych, sołtysów
i starostów na jednym parkiecie dawno nie
widzieliśmy.
(ron)
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Nowy regulamin sposobem
na osiedlowe wysypiska?

Poprzewracane i przepełnione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, lub zalegające wokół kubłów śmieci. Taki
obraz zaobserwować możemy na terenie naszej gminy zwłaszcza w pobliżu zabudowy wielorodzinnej. Urząd Gminy
Kolbudy oraz władze spółki GZUK Kolbudy szukają skutecznych sposobów na rozwiązanie problemu. W uchwalonym
przez Radę Gminy Kolbudy Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbudy pojawiły się zapisy,
które w praktyce nałożą na wspólnoty mieszkaniowe obowiązek budowy wiat, w których gromadzone będą odpady.
W mediach społecznościowych powstają
kolejne grupy, których członkowie publikują zdjęcia poprzewracanych pojemników
na śmieci i skarżą się na bałagan panujący na osiedlach. Fotografie przysyłane są
też do Urzędu Gminy Kolbudy. Kontenery
na naszych osiedlach często są ogólnodostępne, a sposób gromadzenia w nich
odpadów ma niewiele wspólnego z selektywną zbiórką. W efekcie gmina ponosić
musi duże koszty, gdyż niewłaściwie posegregowane frakcje na wysypisku śmieci
wymagają znacznie wyższych opłat. Koszty ponoszą wszyscy podatnicy, również
ci, którzy wzorowo wywiązują się z zadeklarowanej selekcji. Na wspomnianych już
osiedlach często usłyszeć można opinię,
że część odpadów podrzucana jest przez
„obcych”.
Zapisy zawarte w przyjętym jednogłośnie
przez Radę Gminy Kolbudy regulaminie
mają zapobiec takim sytuacjom. Dokument zobowiązuje właścicieli nieruchomości do wyznaczenia i odpowiedniego
przygotowania – we własnym zakresie i na
własny koszt – punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem tych zbieranych
selektywnie.
Wyznaczone punkty będą musiały być
zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić korzystanie z nich przez osoby
nieuprawnione. Gromadzone odpady nie
mogą być też wystawione na działanie
opadów atmosferycznych. Miejsce musi
być przygotowane tak, aby uniemożliwiło

przeniesienie lub przewrócenie pojemników i worków bez udziału człowieka. W
szczególności przez zwierzęta lub wiatr.
W praktyce wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane będą więc do budowania wiat,
do których dostęp mieli będą wyłącznie
mieszkańcy. Przyjęty 27 sierpnia br. regulamin wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego. Wspomniane regulacje dotyczące punktów zbiórki odpadów zaczęłyby
jednak obowiązywać od 1 stycznia 2020
roku.
– Chcemy dać wspólnotom czas na dostosowanie się do nowych obowiązków – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Zdajemy sobie
sprawę, że postawienie wiaty wiąże się z
procedurami i wymaga czasu. Być może
takie rozwiązanie nie przypadnie do gustu
wszystkim zarządcom nieruchomości. Jest
to jednak jedyny sposób aby pozbyć się problemu wszechobecnych śmieci na dużych
osiedlach. Liczę na to, że nowe regulacje nie
tylko pomogą nam wyeliminować problem
odpadów zalegających na trawnikach czy
chodnikach. Mieszkańcy, którzy otrzymają
klucz do wiaty będą też czuli się bardziej odpowiedzialni za utrzymanie w nich porządku
i prowadzenie właściwej selekcji. Przy tak
dużej anonimowości, jaka panuje obecnie
w punktach zbiórki na dużych osiedlach
nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować .
GZUK płaci coraz większe rachunki w związku z brakiem selektywnej zbiórki, chociaż
tę deklaruje większość mieszkańców korzy-

stając z ulg. Dziś większość samorządów
podnosi opłaty za śmieci. My utrzymujemy
stawkę, która jest obecnie jedną z niższych
w okolicy. Nie wiem jednak jak długo nam
się to uda. Jeżeli nie poprawimy selekcji, to
wzrost opłat będzie nieunikniony również
u nas. Moją opinię w tej kwestii podzielają
radni, którzy jednogłośnie opowiedzieli się
za zmianami w regulaminie.
W trakcie sesji poruszono także problem,
zapowiadanego wcześniej przez Gminę
Kolbudy, nakładania na wspólnoty opłat za
gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny. Oczywiście w przypadku notorycznego łamania zasad segregacji. Pojawiły
się głosy krytyki dla stosowania zasady
„odpowiedzialności zbiorowej”, jak określano karanie wszystkich mieszkańców
wspólnoty za „grzechy” nielicznych. Czy
jednak odpowiedzialnością zbiorową nie
będzie podniesienie opłaty za wywóz odpadów wszystkim mieszkańcom gminy, jeżeli wspólnoty nie zaczną się stosować do
zasad selekcji? Aby tego uniknąć odpowiedzialność za porządek na osiedlach wziąć
muszą również ich zarządcy.
(ron)

Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość – (26,78 proc.)
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – (13,15 proc.)
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – (7,77 proc.)
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe – (5,51 proc.)
Poparcie, jakie w wyborach do Senatu uzyskali w naszej gminie poszczególni kandydaci:
Ryszard Jan Świlski, Koalicyjny Komitet
Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL
ZIELONI – (69,46 proc.)
Antoni Szymański, Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość – (30,54 proc.)
W wyborach do Sejmu w gminie Kolbudy
oddano 8 875 ważnych głosów, a w wyborach do Senatu 8725.
(ron)

W Kowalach przy ulicy Glazurowej 1 otwarto
Klub Senior+. To druga tego typu placówka
w naszej gminie i zarazem… druga w powiecie gdańskim. W uroczystym otwarciu
uczestniczyli starsi mieszkańcy sołectwa
Kowale oraz ich koledzy z Kolbud, którzy
właśnie świętują pierwszą rocznicę działalności swojego Klubu.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi rozpoczęły się występy artystyczne. Zaproszeni
goście i seniorzy oklaskiwali popisy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kowalach i seniorów z Kolbud, którzy również przygotowali program wokalny.
Wójt Andrzej Chruścicki, który pełnił rolę gospodarza uroczystości, życzył przyszłym członkom
Klubu wielu miłych chwil spędzonych w nowej
placówce. Podkreślił, że zajęcia organizowane
dla starszych mieszkańców w Kolbudach cieszą
się ogromną popularnością i regularnie bierze
w nich udział kilkadziesiąt osób. Wiele wskazuje na to, że równie dużym zainteresowaniem
cieszyć się będą warsztaty organizowane dla
seniorów w Kowalach.
– Serdecznie dziękuję pani Anicie Richert– Kaźmierskiej, Pełnomocnikowi Wójta ds. Seniorów
– powiedział wójt Andrzej Chruścicki. – Pani
Anita wykonuje wspaniałą pracę na rzecz starszych mieszkańców naszej gminy. Jej działania
integrują środowisko. Powstanie tego miejsca,
to również jej duża zasługa.
W Klubie Senior+, który od kilku miesięcy
działa już w Kolbudach starsi mieszkańcy re-
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Frekwencja 68,51 proc.

W niedzielę 13 października odbyły
się wybory Parlamentarne. Na terenie Gminy Kolbudy pracowało siedem
obwodowych komisji wyborczych.
W głosowaniu do Sejmu nasi mieszkańcy najczęściej wskazywali Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja
Obywatelska PO .N IPL ZIELONI, który
zyskał poparcie 46,78 procent głosujących. Na drugim miejscu w naszej
gminie uplasował się Komitet Wybor6 | Październik 2019

W wyborach do Senatu RP w Gminie Kolbudy najwięcej głosów uzyskał Ryszard Świlski z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI.
Na tę kandydaturę zagłosowało 69,46 procent wyborców.
Jego kontrkandydat Antoni Szymański
z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość uzyskał poparcie 30,54 procent
głosujących w Gminie Kolbudy.
Poparcie, jakie w wyborach do Sejmu uzyskały w naszej gminie poszczególne Komitety:
Lista nr 5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI –
(46,78 proc.)

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku
do malowniczej Toskanii wyjedzie pierwsza
grupa młodzieży z gminy Kolbudy. To jeden
z efektów współpracy nawiązanej przez nasz
samorząd z władzami miasta Pratovecchio.
We wrześniu we Włoszech gościła delegacja
Urzędu Gminy Kolbudy, która na zaproszenie
tamtejszych władz lokalnych wzięła udział
w dorocznych obchodach organizowanych
przez Stowarzyszenie Pratovecchio-Uffenheim. Uroczystość poprzedziła oficjalna
konferencja poświęcona najważniejszym dla
współczesnej Europy wartościom, jak: pokój, wolność i demokracja.
Pratovecchio od 1981 roku łączą partnerskie
relacje z – doskonale znanym naszym mieszkańcom – niemieckim miastem Uffenheim.
To właśnie tegoroczna, majowa wizyta wójta
Andrzeja Chruścicikiego w Bawarii zaowocowała nawiązaniem kontaktów z przedstawicielami tego pięknego regionu w Toskanii.
– Jestem niezmiernie wdzięczny Serenie Stefani, prezydent Regionu Arezzo, a także Enrico
Beni, prezydentowi Stowarzyszenia Partnerstwa Pratovecchio-Uffenheim oraz władzom
miasta Pratovecchio za zaproszenie oraz sfinansowanie naszego pobytu w Pratovecchio
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Święto,
w którym mieliśmy okazję uczestniczyć jest
organizowane co roku dla uczczenia partnerstwa nawiązanego przed laty przez oba mia-

sta. Była to doskonała okazja do spotkania
przyjaciół i zacieśnienia kontaktów nie tylko
z dobrymi znajomymi z Toskanii, ale również
z Uffenheim. W trakcie pobytu gospodarze
zaprezentowali nam swój region, jego kulturę
i obyczaje. Zobaczyliśmy jak pracuje tamtejszy
samorząd i jak funkcjonują urzędy. Była to bez
wątpienia wartościowa dla nas lekcja. Władze
tamtejszego regionu to w większości młodzi,
pełni ciekawych pomysłów i otwarci na współpracę ludzie. Poczyniliśmy też wstępne ustalenia dotyczące wymiany młodzieży, na czym
bardzo zależy naszym samorządom. Pierwsza
grupa naszych uczniów powinna pojechać do
Italii już w przyszłym roku. Warto tam pojechać, bo region jest naprawdę piękny.
Obchody święta poprzedziła oficjalna konferencja poświęcona najważniejszym dla
współczesnej Europy wartościom, jak: pokój,
wolność i demokracja. Uczestnicy debaty
podkreślali wielokrotnie, że to właśnie te
cenne elementy stanowią dziś fundament dla
rozwoju szczęśliwego, nowoczesnego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.
– Cieszę się, że możemy tu gościć razem
z władzami i delegacją z zaprzyjaźnionego
Uffenheim. – mówił wójt Andrzej Chruścicki
podczas konferencji. – To w Bawarii po raz
pierwszy przecięły się szlaki Gminy Kolbudy
i miasta Pratovecchio. To tam mieliśmy okazję porozmawiać o rzeczach ważnych dla nas
i reprezentowanych przez nas samorządów.
Łatwo znaleźliśmy wspólny język. Szybko przekonałem się, że w wielu aspektach myślimy podobnie, mamy zbliżone cele, plany i marzenia.
Zależy nam na budowie i rozwoju otwartych
na inne kraje, kultury i obyczaje społeczeństw
obywatelskich. Wszyscy ogromną wagę przywiązujemy do kształcenia młodzieży. Chcemy,
aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę, odkrywali nowe kraje i nawiązywali kontakty z rówieśnikami z innych państw.
Nasza delegacja, oprócz udziału w oficjalnych

spotkaniach i licznych rozmów z mieszkańcami miała też okazję zwiedzić najcenniejsze
zabytki regionu z przepięknymi zamkami
w stylu romańskim, jak również muzeum
żelaza z nieczynną już elektrownią wodną.
Wszyscy uczestnicy zwracają uwagę na malowniczy, górzysty krajobraz, a także na gościnność i otwartość Włochów.
- Włosi, to niezwykle mili, życzliwi i pozytywnie nastawieni do życia ludzie – mówi Michalina Kamińska, kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych. – Chyba największą wartością nawiązanej współpracy będzie jednak
wymiana młodzieży, na której mam nadzieję
skorzysta wielu uczniów z naszych szkół. Jestem przekonana, że Toskania spodoba się naszym młodym mieszkańcom, którzy będą mieli
okazję poznać inną kulturę i obyczaj. Mam też
pewność, że zostaną tam bardzo ciepło przyjęci. My natomiast chętnie zaprezentujemy nasz
region gościom z Włoch.
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
Adam Babkiewicz zwraca uwagę na walory
architektoniczne tamtejszych miast, ale również na sprawy bardziej przyziemne, jak choćby sposoby usytuowania miejsc gromadzenia
odpadów zbieranych selektywnie czy niektóre
rozwiązania w organizacji ruchu drogowego.
– Mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe i praktyczne rozwiązania, które stosunkowo rzadko
stosowane są w naszej części Europy – mówi
Adam Babkiewicz. – Kto wie, może niektóre
z nich uda się w przyszłości zaadaptować na
naszym gruncie.
Pratovecchio to miasto we wschodniej części
Toskanii, około 50 kilometrów na południowy wschód od Florencji w Apeninach. Malownicze miasteczko położone w górnym biegu
rzeki Arno liczy ponad trzy tysiące mieszkańców. Jest otoczone wysokimi, zalesionymi
pasmami górskimi. Posiada wiele zabytków
kultury. (ron)

W Kowalach otwarto Klub Senior+

Tak głosowaliśmy w Gminie Kolbudy
czy Prawo i Sprawiedliwość, na który
swój głos oddało 26,78 procent głosujących. Frekwencja w Gminie Kolbudy
wyniosła 68,51 procenta.

Toskania otwiera drzwi przed naszą młodzieżą

gularnie się spotykają, aby wspólnie uczyć się
języków obcych, pośpiewać czy uczestniczyć
w zajęciach plastycznych. To również idealne miejsce, aby zadbać o kondycję fizyczną.
W ofercie dla starszych mieszkańców znajdują się również spacery, wycieczki czy wspólne
wyjazdy do kina.
W imieniu grupy „Sami Swoi” z Kolbud głos
zabrała Irena Łuksza, która krótko opowiedziała o różnych formach aktywności podejmowanych przez członków klubu i wyraziła
nadzieję na owocną współpracę między obiema grupami.
– Dzięki zajęciom w Klubie możemy wyjść
z domu – mówiła Irena Łuksza. - Nie musimy
patrzeć przez okno i myśleć o tym, że ten dzień
tak szybko mija. Mamy bardzo wiele ciekawych
zajęć i nie mamy czasu na nudę.
O tym jak aktywni są seniorzy z sołectwa Kowale świadczą choćby ozdoby wykonane podczas
warsztatów rękodzieła artystycznego prowadzonych przez Urszulę Góralską. Na ścianach
zmodernizowanych pomieszczeń zawisły m.in.
piękne, ręcznie haftowane serwetki.
Świadkami uroczystego otwarcia placówki
byli również przedstawiciele Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie
zabrakło także naszych radnych, którzy z podziwem oglądali występy artystyczne.
Oddany właśnie do użytku Klub Senior+ w Kowalach składa się z przestronnej sali spotkań
z miejscem wydzielonym do zajęć z aktywno-

ści ruchowej oraz klubowej. Posiada również
pomieszczenie kuchenne, które wyposażone
zostało w sprzęt AGD oraz niezbędne naczynia. W budynku wydzielono też miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów. Wymieniono również ogrzewanie budynku, w którym
zamontowano ekologiczną pompę ciepła.
Inwestycja została sfinansowana z rządowego programu Senior+ 2015-2020, koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Przyznana Gminie Kolbudy dotacja wyniosła 149 688 złotych. Środki te zostały przeznaczone na prace budowlano-remontowe i wyposażenie obiektu.
W ramach Programu Senior+ w województwie pomorskim powstało dotychczas 37
dziennych domów i Klubów Senior+. Trzecia
w powiecie gdańskim placówka zostanie
niebawem oddana do użytku w Gminie Przywidz. (ron)
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Skąd płynie nasza woda?

„Piknik Rodzinny” na zakończenie wakacji

Spółka Reknica obsługująca gminną sieć wodociągową pobiera wodę z dwunastu studni głębinowych. Na naszym terenie funkcjonuje też jedno ujęcie drenażowe. W większości sołectw, do których trafia ciecz wydobyta z głębi ziemi,
odbiorcy nie powinni narzekać na jakość wody. Do picia „kranówki” trudno
jednak namówić mieszkańców Pręgowa.
Jak mówią fachowcy ciecz z ujęć głębinowych Gminy Kolbudy nie potrzebuje
„obróbki chemicznej”, wymaga jedynie
usunięcia ponadnormatywnych ilości
związków żelaza i manganu, co odbywa się
w stacjach uzdatniania wody. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku ujęcia
drenażowego, które wymaga niewielkiego
chlorowania. W naszej gminie praktyka
taka stosowana jest jedynie w Pręgowie.
Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki
odwiedził we wrześniu większość gminnych stacji, w których woda jest pobierana
z gruntu i uzdatniana. Pompy i filtry, dzięki którym dostarczana jest „kranówka”
często ukryte są wśród zieleni, a dostęp
do nich mają wyłącznie pracownicy spółki Reknica. O technicznych rozwiązaniach
i mocach poszczególnych urządzeń opowiedział wójtowi Piotr Dreyer, członek zarządu spółki Reknica. Była też okazja, aby
porozmawiać o jakości wody, z której każdego dnia korzystają nasi mieszkańcy.
– Miałem okazję z bliska przyjrzeć się całemu
systemowi zaopatrywania gminy w wodę –
mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wiele samorządów w Polsce, zwłaszcza w porze letniej,
boryka się z problemami dostaw wody. Nasz
region na szczęście jest w nią zasobny. Mamy
też rozbudowaną sieć wodociągową. W razie
awarii urządzeń danego ujęcia, lub z innych
przyczyn uniemożliwiających wydobycie,
istnieje możliwość doprowadzenia do danej
miejscowości wody z innej stacji uzdatniania.
Nie wszyscy mieszkańcy gminy są jednak
zadowoleni z jakości „kranówki” w swoich
domach. Taka sytuacja występuje w Pręgowie, które korzysta z jedynego w gminie
ujęcia drenażowego. W tego typu przypadkach do cieczy, która bardziej niż woda

z głębi ziemi narażona jest na ewentualne
zanieczyszczenia, dodawane są niewielkie
ilości chloru. Problem nienajlepszej jakości
wody w Pręgowie niejednokrotnie sygnalizował radny z tej miejscowości Stanisław
Patyk. Mieszkańcy sołectwa narzekają na
smak, zapach i przejrzystość tamtejszej
„kranówki”.
– Znam sprawę i podejmujemy wspólnie ze
spółką Reknica stosowne działania – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Miałem nawet
okazję próbować tej wody, gdyż zostałem
zaproszony przez Radnego i mieszkańców,
aby osobiście przekonać się o problemie.
Trudno jednoznacznie wskazać w czym
tkwi problem. Woda odpowiada oczywiście
wszelkim normom. Zdarza się jednak, że jest
nieco mętna. W opinii spółki zamontowanie
dodatkowego zbiornika i filtrów powinny
wpłynąć na poprawę jakości wody. Przygotowania do tej inwestycji są już czynione.
Nadzór nad jakością wody do spożycia
sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Reknica Sp. z o.o.
Na terenie gminy dominują ujęcia głębinowe. Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane są w miejscowościach: Nowiny,
Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Buszkowy,
Otomin, Czapielsk, Bąkowo przy ul. Ordynackiej, Bąkowo przy ul. Żurawiej oraz
Pręgowo. Woda transportowana jest przy
pomocy magistrali wodociągowych, należących do przedsiębiorstwa, aby finalnie
trafić do mieszkańców. (ron)
Stacja Ujęcia Wody w Nowinach zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Nowiny, Babidół i Kolbudy.
Odbiorcy z Kolbud awaryjnie mogą być
zaopatrywani z drugostronnego zasilania

„Piknikiem Rodzinnym” podsumowaliśmy tegoroczny sezon wakacyjny w Gminie Kolbudy. Wydarzenie miało charakter sportowy, rekreacyjny i motoryzacyjny. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, a sympatycy futbolu mieli okazję
zobaczyć, co z piłką na plażowym piasku robi legenda polskiego beach soccera Bogusław Saganowski. W promieniach
sierpniowego słońca lśniły zabytkowe auta uczestników zlotu Retro Kolbudy.
w wodę z ujęcia w Lublewie Gdańskim.
Stacja Ujęcia Wody „Żmijewo” w Lisewcu
zaopatruje odbiorców zamieszkujących
w miejscowości Lisewiec i Bielkówko.
Część odbiorców z miejscowości Bielkówko może być w sytuacjach losowych
zaopatrywana w ramach drugostronnego
zasilania w wodę od strony wsi Pręgowo.
Stacja Ujęcia Wody w Lublewie Gdańskim
zaopatruje odbiorców zamieszkujących
w miejscowości Lublewo Gdańskie i Bielkowo, ale w ramach potrzeb istnieje alternatywne zasilanie w wodę z Ujęcia Bąkowo.
Stacja Ujęcia Wody w Buszkowach zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Buszkowy i Ostróżki.
Stacja Ujęcia Wody w Otominie zaopatruje
odbiorców zamieszkujących w miejscowości Otomin, natomiast w przypadkach
losowych możliwe jest dostarczanie wody
z ujęcia w Bąkowie przy ul. Ordynackiej.
Stacja Ujęcia Wody w Czapielsku zaopatruje odbiorców zamieszkujących miejscowości Czapielsk i Łapino.
Stacja Ujęcia Wody w Bąkowie przy ul. Ordynackiej zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Kowale, Jankowo Gdańskie i część Bąkowa. Odbiorcy
z tego rejonu w ramach potrzeb mogą
otrzymać zwiększone ilości wody w ramach potrzeb z magistrali gdańskiej będącej w gestii firmy Saur Neptun Gdańsk S.A.
Stacja Ujęcia Wody w Bąkowie przy ul.
Żurawiej zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Bąkowo, ale
w przypadkach losowych możliwe jest zasilanie odbiorców w wodę od strony miejscowości Lublewo Gdańskie oraz Ujęcia
wody w Bąkowie przy ulicy Ordynackiej.

Od nowego roku bez dopłat do wody i ścieków
Od 1 stycznia 2020 roku zniesione zostaną
dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie naszej gminy. Decyzję
w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolbudy
podczas sierpniowej sesji. Do tej pory samorząd stosował dopłaty dla gospodarstw
domowych w budynkach i lokalach mieszkalnych. Kwota dopłaty przekazywana
przez samorząd spółce Reknica wynosiła
0.09 zł netto do 1 metra sześciennego dostarczanej wody i 0,92 zł netto do 1 metra
sześciennego odprowadzanych ścieków.
Uchwała Rady Gminy Kolbudy z 27 sierpnia
br, która zacznie obowiązywać z początkiem roku 2020 uchyla wcześniejsze regulacje dotyczące dopłaty do taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kolbudy.
W uzasadnieniu przyjętej jednogłośnie
uchwały czytamy, że wysokość szacowanych wydatków rocznych, które należałoby przeznaczyć na dopłaty - w wysokości
określonej w uchwale – wyniosłaby około
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700 000 złotych. Proponuje się więc odstąpienie od stosowania dopłat do taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Pieniądze te przekazywane są obecnie z budżetu Gminy Kolbudy do spółki Reknica.
Radni zdecydowali, że uchwała zacznie
obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku,
aby mieszkańcy, którzy nie zdecydowali
się jeszcze na montaż tzw. podliczników
zdążyli zaopatrzyć się w urządzenie jeszcze przed likwidacją dopłaty do stawek za
wodę. Jeśli korzystamy z wody np. do podlewania upraw czy trawników, to na rurze
zasilającej kran ogrodowy warto założyć
drugi licznik (zalegalizowany wodomierz
po zakończeniu montażu należy zgłosić do
przedsiębiorstwa wodociągowego, aby został zaplombowany i spisać odpowiednią
umowę). W takiej sytuacji woda wykorzystana w celach gospodarczych nie będzie
obciążona kosztem wywozu ścieków.
– Do tej pory wielu mieszkańców nie miało
nawet świadomości, że gmina stosuje do-

płaty do stawek za wodę i ścieki - mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Roczny koszt dofinansowania kosztuje jednak budżet około 700
tysięcy złotych. Uważam, że zaoszczędzone
środki jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystać na inne cele społeczne. Pieniądze,
które zostaną w budżecie będziemy mogli
przeznaczyć na inwestycje. Decyzja o odstąpieniu od dopłat do ścieków i wody została podjęta jednogłośnie przez wszystkich
radnych. Uchwała została przyjęta z dużym
wyprzedzeniem, aby nie zaskakiwać mieszkańców z dnia na dzień.
Przyjmuje się, że miesięczne zużycie wody
na osobę w gospodarstwie domowym wynosi około 3 metry sześcienne.
Według stawek zatwierdzonych przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie opłata za metr sześcienny dostarczonej wody wynosi 3,74 zł brutto. Stawka
opłaty abonamentowej na odbiorcę ustalona jest na poziomie 6,64 zł brutto.
Stawka za metr sześcienny odprowadzanych ścieków wynosi 8,18 zł brutto. (ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

„Piknik Rodzinny” rozpoczął się na placu rekreacyjnym w Bąkowie, gdzie rozegrano turniej streetballa. Do koszykarskich zmagań
przystąpiła m.in. drużyna Wójta Gminy Kolbudy. Ekipa z Andrzejem
Chruścickim w składzie radziła sobie całkiem nieźle. Mimo kilku
perfekcyjnych rzutów i nietuzinkowych zagrań drużynie gospodarza imprezy nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium.
To przypadło w udziale reprezentacji sołtysów, których głośnym
dopingiem wspierała przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia
Jóźwik. Wójt pogratulował zwycięzcom i zapowiedział rewanż, który odbędzie się już za rok.
Gdy koszykarskie emocje opadły przyszedł czas na rodzinny rajd
rowerowy. Miłośnicy jednośladów wyruszyli w zwartym peletonie
spod świetlicy wiejskiej w Bąkowie do Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach, gdzie odbywały się inne atrakcje. Nad brzegiem jeziora dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się
m.in. zlot starych samochodów. Pojazdy z duszą, które zjechały
z fabrycznej taśmy przed kilkoma dekadami, dumnie pozowały do
zdjęć z lokalnymi fanami motoryzacji. Przeprowadzono też wybory najpiękniejszych klasyków, które tego dnia zawitały do Kolbud.
Nagrody najlepszym przyznawali wójt Andrzej Chruścicki oraz organizator zlotu Łukasz Boehnke. Nagroda Wójta Gminy Kolbudy
przypadła Mercedesowi W110 należącemu do Wojciecha i Małgorzaty Astachow z Bielkówka. Statuetkę od organizatora zgarnął
natomiast prawdziwy krążownik szos, Chrysler Cordoba, własność
Marka i Moniki Kopyłowicz.
– Samochody robią ogromne wrażenie, podobnie jak motocykle –
powiedział nam Pan Karol. – Doprowadzenie kilkudziesięcioletnich
pojazdów do takiego stanu to wiele godzin spędzonych w warsztacie
i ogromnych nakładów finansowych. W ich karoseriach można się
wręcz przejrzeć . Taki pokaz to wielka frajda dla dorosłych i dla dzieci.
Gdy fani motoryzacji podziwiali retro-auta, najmłodsi uczestnicy
pikniku oblegali trampoliny, „dmuchańce” i brali udział w zabawach przygotowanych przez animatorów. Chłopcy chętnie kopali
futbolówkę z zawodnikami Futsal&Beach Soccer Kolbudy, podziwiając strzały i zagrania z pogranicza akrobatyki. Dla najbardziej
zaangażowanych adeptów plażowego kopania, którzy z zaangażowaniem próbowali naśladować zawodowców, przygotowano
nagrody.
Osoby, które od sportowych wrażeń wolały syty posiłek ustawiały
się w kolejce do food trucków. Wysoka temperatura i słońce sprzyjały też kąpielom i plażowaniu. Oblężenie przeżywała wypożyczalnia sprzętu pływającego.
Szkoda, że kolejny sezon żeglarski dopiero za kilka miesięcy…
(ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy
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Tenis. Krzysztof Galiński najlepszy
w cyklu Grand Prix

Seniorzy bawili
się w Kowalach

Krzysztof Galiński został tryumfatorem Grad Prix Kolbud w tenisie
ziemnym i to on odebrał z rąk Wójta Gminy Kolbudy puchar dla najlepszego zawodnika cyklu. Na drugim stopniu podium uplasował
się Robert Okuniewski, a na trzecim Radosław Weber. To właśnie
oni najlepiej punktowali w dziesięciu kolejnych turniejach, które
rozegrano na kortach w Kolbudach. Tuż za podium znalazł się Wojciech Piotrowicz.
W całym cyklu wystartowało w sumie 41 zawodników. W każdym
z turniejów na korty wychodziło średnio 18 zawodników. Oprócz
zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów uhonorowano
także najbardziej ambitnego seniora i najlepszą kobietę. Pierwsze
wyróżnienie przypadło Leonowi Binkiewiczowi, drugie Magdalenie
Pawul.
Gratulujemy najlepszym tenisistom oraz wszystkim, którzy wzięli
udział w cyklu Grand Prix Kolbud. (ron)

Nikt nie siedział, nikt nie „podpierał ścian”. Gdy tylko
z głośników popłynęły pierwsze muzyczne dźwięki na
parkiecie zrobiło się gęsto. Uczestnicy „Balu Seniora” w Kowalach bawili się doskonale od pierwszego do
ostatniego utworu. O oprawę muzyczną zadbał zespół
„Hot Line”, a nad dynamiką imprezy czuwał wodzirej.

W pierwszym, zorganizowanym w nowej sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Kowalach, balu wzięło udział około 300 mieszkańców gminy Kolbudy. Uczestnicy zabawy mogli liczyć na darmowy
transport oraz pyszny poczęstunek i bezalkoholowe napoje.
Gości balu powitał wójt Andrzej Chruścicki, który życzył seniorom
udanej zabawy oraz wyjaśnił, że organizacja tanecznego wydarzenia w Kowalach nie oznacza, że imprezy dla starszych mieszkańców zostaną na stałe przeniesione do tego sołectwa. W kolejnych
latach będą się one odbywać również w Kolbudach.
– Mamy nową halę sportową w pięknej szkole w Kowalach– tłumaczył wójt Andrzej Chruścicki. – Nie wszyscy seniorzy mieli okazję
zobaczyć nowy obiekt. Uznaliśmy, że bal jest ku temu dobrą okazją.
Niech to miejsce służy nie tylko uczniom, ale również dorosłym mieszkańcom naszej gminy.
Po krótkim powitaniu z głośników popłynęły dźwięki… „Poloneza”, a seniorzy niczym maturzyści na „studniówce” dostojnie
przemierzali salę w rytm muzyki. Potem było już mniej oficjalnie,
a repertuar muzyczny zdecydowanie bardziej rozrywkowy. Zespół
„Hot Line” wykonywał szlagiery sprzed kilku dekad, melodie typowo biesiadne, jak również przeboje ostatnich miesięcy. Seniorzy
opuszczali parkiet jedynie na chwilę, aby zaspokoić głód i wodą lub
sokiem ukoić pragnienie.
Nad tempem imprezy czuwał niestrudzony wodzirej, który w pewnym momencie przeistoczył się w reżysera mocno improwizowanego przedstawienia dla seniorów. W spektaklu wystąpili uczestnicy balu. W roli dzielnego gajowego obsadzono… wójta Andrzeja
Chruścickiego. Krasnoludkami zostali natomiast aktorzy niemieckojęzyczni, którzy na bal przybyli z zaprzyjaźnionego Uffenheim.
Publiczność miała też okazję podziwiać brawurową grę aktorską
przewodniczącej Rady Gminy Kolbudy Emilii Jóźwik.
– Impreza bardzo się nam podoba – mówiła pani Barbara. – To nie
pierwszy gminny bal, na którym jesteśmy z mężem. Jest bardzo dobre jedzenie, fajna muzyka i przede wszystkim znakomite towarzystwo. Ważny jest też transport, który zapewnia organizator. O tym,
że to doskonała inicjatywa świadczy fakt, że seniorzy chętnie biorą
udział w kolejnych edycjach. To świetna integracja osób starszych.
Z niecierpliwością czekam już na kolejną zabawę.
Goście opuszczający bal w samych superlatywach wypowiadali się
na temat imprezy. Cieszy fakt, że w kolejnych edycjach balu systematycznie wzrasta frekwencja. Są podstawy aby przypuszczać, że
tendencja ta zostanie utrzymana.
(ron)

Harmonogram zajęć sportowych
Jesień jest porą roku, w której dużym zainteresowaniem cieszy się oferta sportowa Gminy Kolbudy. W popołudniowych i weekendowych
zajęciach uczestniczą zarówno najmłodsi mieszkańcy, jak i seniorzy. W szkolnych salach gimnastycznych i na innych obiektach, pod okiem
wykwalifikowanej kadry trenerskiej, możemy wypracować lub utrzymać formę fizyczną.
Nazwa
Zumba Fitness
Zumba Kids
Aerobik
Łucznictwo
Zapasy w stylu klasycznym

Miejsce
ZKiW Bielkówko
ZKiW Kolbudy
Szkoła Podstawowa w Pręgowie
Budynek Kultury i Sportu Kowale
Budynek Kultury i Sportu Kowale
ZKiW Kolbudy
Stadion w Kolbudach
ZKiW Bielkówko

Pilates

ZKiW Lublewo Gdańskie
ZKiW Kolbudy
ZKiW Bielkówko
Szkoła Podstawowa Pręgowo
Aerobik
Świetlica wiejska Jankowo Gdańskie
Świetlica wiejska Bąkowo
Gimnastyka
ZKiW Bielkówko
Tenis ziemny
ZKiW Bielkówko,
grupa średnio-zaawansowana ZKiW Kolbudy, korty tenisowe Kolbudy
Tenis ziemny
grupa zaawansowana

Szachy

Tenis stołowy
Gimnastyka
Joga
Tenis ziemny
II – III klasa podstawowa

ZKiW Bielkówko,
ZKiW Kolbudy, korty tenisowe Kolbudy
ZKiW Kolbudy
ZKiW Lublewo Gdańskie
Szkoła Podstawowa Pręgowo
ZKiW Bielkówko
Szkola Metropolita w Kowalach
szkoła Podstawowa Pręgowo
Szkoła Podstawowa Pręgowo
Kolbudy GOK
Budynek Kultury i Sportu Kowale
ZKPiG Kolbudy
Świetlica w Jankowie Gdańskim
ZKiW Bielkówko, ZKiW Kolbudy,
korty tenisowe Kolbudy

Dzień tygodnia i godziny
piątek 19.30 - 20.30
wtorek 20.30 - 21.30
poniedziałek 19:00-20:00
czwartek 16.45 - 17.30
środa 19.15 - 20.15
Wtorek 17:00-18 30
piątek 17:00-18 30
poniedziałek 17.30 - 19.30
środa 17.30 - 19.30
piątek 17.30 - 19.30
czwartek 19.15 - 20.15
środa 20.00 - 21.00
poniedziałek 19.30 - 20.30
czwartek 18.00 - 19.00
wtorek 19.15 - 20.15
wtorek 18.00 - 19.00
sobota 10.00 - 11.00

Prowadzący
Just – Onefit Justyna Rekowska
Ewelina Bork
Marek Murglin
Dawid Plichta

Renata Luśnia

poniedziałek 17.30 - 18.30
poniedziałek 16.00 - 17.30
środa 17.30 - 18.30
środa 16.00 - 17.30
czwartek 14.30 - 16.30
czwartek 12.30 - 14.00
wtorek 13.30 - 15.30
środa 13.30 - 15.30
piątek 16.30 - 18.00
Poniedziałek 14:30-16
Piątek 15:10-16:40
poniedziałek 9.00 - 11.00
czwartek 9.00 - 11.00
wtorek 9:30 - 10.30
czwartek 17:30-19:00
środa 18.00 - 19.30
poniedziałek 17:00-18:30
sobota 9:00 - 10:30

Karol Skwirowski

Krzysztof Jurkiewicz

Piotr Skwirowski
RENIMED Renata Rakoczy
Anna Cybulska
Magdalena Pawul

W Kolbudach i Kowalach prowadzone są również treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. W okresie jesienno-zimowym miejsce i czas
treningu ulegają częstym zmianom, a zawodnicy o grafiku na dany tydzień są na bieżąco informowani przez trenerów.
Informację o aktualnych miejscach i godzinach zajęć sportowych uzyskać można w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Gminy Kolbudy pod
numerem telefonu (58) 691 05 34
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Kolbudy. Zarys dziejów gminy do 1939 r.

„…Kolbudy posiadają starożytne tradycje osadnicze potwierdzone przez znaleziska archeologiczne…Przypuszcza się,
że niegdyś przebiegał w sąsiedztwie Kolbud szlak handlowy wiodący od basenu Morza Śródziemnego do Gdańska, co
mają poświadczać znaleziska monet arabskich i greckich w Kolbudach Górnych…” – to fragment niezwykle ciekawej
publikacji „Kolbudy. Zarys dziejów gminy do 1939 roku”. Autorem – współfinansowanego przez Gminę Kolbudy wydawnictwa – jest Dariusz Dolatowski.
Historia Gminy Kolbudy, chociaż niezwykle
bogata i ciekawa nie doczekała się dotąd jednolitej publikacji poświęconej dziejom ziem,
na których żyjemy. Pojawiały się owszem pojedyncze opracowania, jednak wydana właśnie książka Dariusza Dolatowskiego jest chyba najbardziej kompleksowym (jak dotąd)
opisem wydarzeń jakie rozegrały się na terenach wchodzących w skład naszej gminy do
roku, w którym wybuchła II wojna światowa.
W publikacji, która obejmuje okres od średniowiecza do roku 1939 wykorzystano m.in.
archiwalne fotografie, publikacje prasowe
czy wpisy do ksiąg parafialnych. Opisana
historia gminy, przeplatana wieloma ciekawostkami i ilustracjami składa się w atrakcyjną całość i powinna stanowić obowiązkową
lekturę dla każdego, kto choć trochę interesuje się tym, co w bardziej i mniej odległej
przeszłości wydarzyło się na terenie gminy
Kolbudy i jak przed laty wyglądały ulice, którymi codziennie chodzimy. Wydawnictwo
nie jest jedynie spisem dat najważniejszych
historycznie wydarzeń. Autor sięgnął m.in.
po ciekawe materiały zebrane przez mieszkańców, którzy z pasją badają dzieje gminy
i gromadzą wszelkie pamiątki.
Swój udział w wydaniu książki ma również
nasz samorząd, który współfinansował wydanie opracowania.
„Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa

do lektury publikacji Pana Dariusza Dolatowskiego „Kolbudy. Zarys dziejów gminy do 1939
roku”, to kompendium wiedzy o najdawniejszej
i nieco bliższej historii ziemi kolbudzkiej. Opracowanie zawiera szereg ciekawych informacji
zdobionych licznymi materiałami graficznymi.
Jestem przekonany, że pozycja ta zainteresuje
nie tylko wytrawnych badaczy czasów minionych, ale również zwykłych mieszkańców, którzy z ciekawością przyjmą garść profesjonalnie
opracowanych informacji o minionych wydarzeniach, obiektach i ludziach, którzy żyli tu przed
wiekami. Skąd pochodzili, czym się zajmowali
i jakim wyzwaniom stawiali czoła. Życzę przyjemnej lektury.” – głosi wpis wójta Andrzej
Chruścicki zamieszczony w publikacji.
Pierwszą osobą, obdarowaną przez Wójta
Gminy Kolbudy nowym wydawnictwem był
najstarszy mieszkaniec gminy Zygmunt Jakóbczyk, który szczerze ucieszył się z prezentu na swoje102 urodziny.
Książkę znaleźć i zakupić można m.in. za pośrednictwem internetu. Wkrótce wypożyczyć
ją będzie można również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach. Egzemplarze
przekazane Urzędowi Gminy Kolbudy wręczane będą nieodpłatnie w formie upominków i nagród w różnego rodzaju konkursach.
W najbliższym czasie planowane jest również
spotkanie autorskie z Dariuszem Dolatowskim, podczas którego będzie możliwość

zakupu opracowania. O szczegółach poinformujemy w serwisie kolbudy.pl. Gmina Kolbudy nie będzie prowadzić sprzedaży wydanej
właśnie książki.
Dariusz Dolatowski urodził się w 1957 roku.
Jest byłym pracownikiem Urzędu Gminy
Pruszcz Gdański. Po zawarciu związku małżeńskiego przeprowadził się do Suwałk, gdzie
mieszka do dziś. Interesuje się mediewistyką,
monastycyzmem i historią regionalną Ziemi
Pruszczańskiej i Kartuskiej, Żuław Gdańskich
i Wyżyny Gdańskiej. Od wielu lat jest współpracownikiem „Gazety Kartuskiej”, „Echa
Pruszcza” i „Neonów-Tożsamość”, w których
publikuje artykuły o tematyce regionalnej.
Owocem jego pasji jest szereg publikacji
poświęconych m.in. dziejom gmin powiatu
gdańskiego. (ron)

Kalendarium wydarzeń kulturalnych
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na wydarzenia kulturalne i sportowe, jakie zaplanowaliśmy na najbliższe tygodnie.
9 listopada 2019, godzina 9.30, Szkoła
Podstawowa w Kowalach – Otwarty
Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości

Turniej w kategorii OPEN – system szwajcarski 9 rund, 10 minut na zawodnika. Zgłoszenia należy dokonać
do dnia 07.11.2019r. – elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Wpisowe 20 złotych płatne przelewem na konto Klubu UKS Gedanensis, z wyjątkiem zawodników zagranicznych, którzy mogą wpisowe wpłacić na miejscu.

11 listopada 2019, godzina 12.30, sala
koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy
– Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Przed częścią artystyczną o godzinie 11.00 w kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach odprawiona zostanie Msza Św. za Ojczyznę. O godzinie 12.30 w części oficjalnej wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kowalach oraz gminny Chór Camerata Santa Cecilia w repertuarze pieśni patriotycznych.. Zapraszamy
wszystkich do wspólnego śpiewania.

16 listopada 2019, godziny 16.00-20.00,
Szkoła Podstawowa w Kowalach – Turniej Tańca Towarzyskiego – GRAND PRIX
POLSKI EKSTRAKLASA FTS, XII OTTS
Latino Cafe Cup

Brokat, cekiny, idealnie skrojone suknie i rzesze widzów dopingujących ulubione pary taneczne. W naszej
gminie ponownie zaprezentują się najlepsze w kraju pary taneczne. W gronie uczestników, jak co roku, podziwiać będziemy również naszych młodych mieszkańców, którzy znakomicie radzą sobie na parkiecie.

24 listopada 2019, godzina 18.00, sala
koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy –
Koncert North Park Jazz

Jak czytamy w recenzjach muzycznych – grupa wykonuje akustyczny jazz z najwyższej półki. To z jednej
strony powrót do źródeł jazzowego grania, z drugiej zaś estetyczne wariacje na kanwie nowoczesnego, nieskrępowanego mainstreamu. Muzyka może być wykonywana zarówno na wielkich scenach, jak i zupełnie
akustycznie bez konieczności sięgania po mikrofony.

30 listopada 2019, godziny 11.00-18.00,
sala koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy – „Planszogranie” Nie Tylko Dla
Najmłodszych

To kolejna odsłona niezwykle popularnego cyklu spotkań z grami planszowymi. Każda edycja cieszy się
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Tym razem do gry chcielibyśmy zaangażować również nieco
starsze osoby i udowodnić, że „planszówki” nie muszą być rozrywką zarezerwowaną wyłącznie dla dzieci
i młodzieży.

1 grudnia 2019, godzina 18.00, sala
koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy –
Koncert Roy Einar Dreng

To norweski piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta.Twórca muzyki w dużej mierze inspirowanej folkiem brytyjskim i norweskim. W niektórych utworach słychać brzmienie muzyki irlandzkiej . W swoim
kraju jest znaczącą postacią sceny country blues, folk i ballad. Największą inspiracją jest dla niego twórczość Boba Dylana.

6 grudnia 2019, godzina 18.00, sala
koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy
– Przedstawienie Teatralne „Święta
Babci Klary”

Przy pomocy włóczki i szydełka Babcia Klara wyczarowała wszystkie postaci znane z tradycyjnej szopki.
Aktorzy ożywiają wszystkich bohaterów opowiadając historię znaną od ponad dwóch tysięcy lat. Jasełkowe przedstawienie z oryginalnymi lalkami, ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek wprowadza młodych widzów w niezwykły świat Wigilijnej Nocy.

15 grudnia 2019, godzina 18.00, sala
koncertowa Urzędu Gminy Kolbudy –
Musical Narnia

Jeśli kochacie musicale, to koniecznie musicie przyjść na muzyczną adaptację powieści C. S. Lewisa – „Lew,
czarownica i stara szafa”. Dzięki uzdolnionym, młodym artystom, przeniesiecie się do zaczarowanego świata przepełnionego baśniowym klimatem oraz magicznymi postaciami. Zapraszamy serdecznie do wspólnego zgłębiania tajemnic, jakie skrywała stara szafa profesora Kirke’a!
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