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Odpaliliśmy świąteczną atmosferę

W piątek 6 grudnia br. na placu przed urzędem rozbłysła nowa, wielka bombka choinkowa. Świecąca ozdoba, wyposażona w ławeczkę, powinna ładnie prezentować się na rodzinnych fotkach, do robienia których serdecznie zachęcamy.
Uroczyste odpalenie iluminacji zgromadziło sporą grupę mieszkańców. W wydarzeniu wziął udział sam… Święty Mikołaj,
który częstował maluchy słodyczami i chętnie pozował do zdjęć na tle nowej, świecącej atrakcji.
Blask choinkowej bombki nie był jedynym
świątecznym akcentem tego Mikołajkowego dnia. Od rana do wieczora naszą salę
koncertową odwiedziło w sumie kilkuset
małych, przystrojonych w charakterystyczne czerwone czapki gości. To uczniowie najmłodszych klas gminnych szkół
oraz przedszkolaki. Specjalnie dla nich
przygotowaliśmy spektakl „Szopka Babci
Klary”, który w ciekawy i oryginalny sposób opowiada o Bożym Narodzeniu.
Kolorowe iluminacje, jak co roku, zapłonęły również na słupach wzdłuż drogi wojewódzkiej. Świąteczne ozdoby pojawiły się
też tradycyjnie na elewacji budynku Urzędu Gminy Kolbudy. Odpalenie kolorowych,
świecących ozdób zainaugurowało przedświąteczne szaleństwo. Bale Mikołajkowe organizują też poszczególne sołectwa
Gminy Kolbudy. Każda z dedykowanych
maluchom imprez cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do zabawy
włączają się nie tylko dzieci, ale również
ich rodzice i opiekunowie.
(ron)
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Gminne drogi i chodniki odśnieża
GZUK

W sezonie zimowym 2019/2020, za zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, a także chodników, ciągów pieszo-rowerowych i innych terenów na obszarze Gminy Kolbudy (których zarządcą jest Gmina Kolbudy) odpowiedzialny jest
„Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o.
– Szczególną uwagę zwracamy na drogi,
którymi kursują autobusy komunikacji publicznej – informuje Krzysztof Hypki, prezes GZUK. – Priorytet dla służb komunalnych stanowią również ciągi komunikacyjne
w pobliżu placówek oświatowych. Pracownicy firmy dokładają wszelkich starań, aby
zapewnić ich przejezdność na godzinę 6:00.
Spółka zapewnia, że prace związane z zimowym utrzymaniem pozostałych dróg
i ulic będą prowadzone systematycznie
tak, aby zapewnić ich utrzymanie w stanie
przejezdności. Do usuwania śliskości zimowej używana jest mieszanka piaskowo-solna.
Kontakt w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników:
(58) 301 80 14, 530 204 797
e-mail: bok@gzuk.kolbudy.pl

Drogi powiatowe:
droga Lublewo Gdańskie – Bielkówko –
Straszyn,
droga Szadółki – Otomin,
droga Kolbudy – Łapino Kartuskie,
droga Czapielsk – Buszkowy,
droga Kolbudy – Pręgowo – Lisewiec,
Odpowiada Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. – tel. (58) 773 12 12.
koordynator prac – Dariusz Parzymies
tel. (58) 773 12 24.

nadzór sprawuje – Jerzy Świs
tel. (58) 773 12 23.
Droga wojewódzka 221:
odcinek Kowale – Przywidz
Odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, tel. 58 320 20 25.
Przedstawiciel Wykonawcy:
Mirosław Skrzypkowski – 509 862 106.
Za zimowe utrzymanie dróg prywatnych
odpowiedzialni są właściciele tych dróg.
(ron)

WYKAZ DRÓG GMINNYCH OBJĘTYCH
ZIMOWYM UTRZYMANIEM
http://www.gzuk.kolbudy.pl/files/2019/
wykaz_drog_do_zimowego_utrzymania_
gmina_kolbudy.pdf
Za zimowe utrzymanie pozostałych dróg
przebiegających przez teren naszej gminy odpowiadają ich zarządcy.

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
Reknica sp. z o.o.
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy
tel. (58) 682-74-11
tel. (58) 682-74-12 (centrala)

Nowe wiaty
na przystankach

Na ten remont mieszkańcy Ostróżek czekali od dawna. Brukowany odcinek ulicy
Konopnickiej wkrótce stanie się bardziej
przyjazny zawieszeniom pojazdów. Na
początku grudnia rozpoczęły się prace
drogowe na odcinku od świetlicy wiejskiej
do ulicy Prusa. Wysłużona, nierówna nawierzchnia zastąpiona zostanie kostką. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity
koszt remontu wyniesie ponad 900 tysięcy
złotych.
(ron)

Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę
z wykonawcą kolejnego etapu modernizacji infrastruktury drogowej w Jankowie
Gdańskim. Zakres prac, które wykona firma Szelbruk, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Jankowskiej i Rzemieślniczej
oraz budowę ul. Podgórnej na odcinku od
ul. Chabrowej do Tulipanowej. Nawierzchnia pokryta zostanie betonową kostką.
Utwardzone zostaną też ulice Daliowa, Hiacyntowa i Tulipanowa na odcinkach gminnych. Prace rozpoczną się jeszcze w grudniu
br. i potrwają do wakacji. Koszt inwestycji
wynosi niemal 1,5 miliona złotych, z czego
połowę stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. (ron)

W kilku sołectwach naszej gminy pojawiły
się nowe wiaty przystankowe. Pod świeżo ustawionym zadaszeniem na przyjazd
autobusu oczekiwać będą mieszkańcy
sołectw: Buszkowy, Lublewo Gdańskie,
Otomin oraz Kowale, gdzie – zgodnie z sugestiami mieszkańców – zamontowano
nowe, chroniące przed wiatrem i deszczem
konstrukcje. W Lisewcu wymieniona została natomiast stara, nadgryziona zębem
czasu wiata.
(ron)

W sołectwie Łapino ułożono asfaltową nawierzchnię na części ulicy Wołodyjowskiego. Zmodernizowany fragment stanowił
będzie połączenie ulicy Jana Kazimierza
z ulicą Sienkiewicza.
(ron)

W związku z coraz niższymi temperaturami powietrza Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach oraz Straż Gminna
w Kolbudach zwracają się do mieszkańców naszej gminy z apelem
o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które ze względu na swoją
trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie
niesie ze sobą sezon zimowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi zwłaszcza na osoby bezdomne, niepełnosprawne, a także starszych i mieszkających samotnie sąsiadów
oraz osoby przebywające w złych warunkach mieszkaniowych.
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, prosimy o poinformowanie Straży Gminnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub Policji.
(ron)

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

Jankowo Gdańskie,
kolejny etap
modernizacji

Łapino.
Asfalt na
ul. Wołodyjowskiego

Nie bądź obojętny

Komisariat Policji w Kolbudach

Ostrózki.
Konopnicka z nową
nawierzchnią

Lisewiec. Marszałek
dofinansuje trzeci etap
ulicy Potokowej

Na początku grudnia br. rozpoczęto trzeci etap prac modernizacyjnych na ulicy Potokowej w Lisewcu. Gmina Kolbudy otrzymała na ten cel dofinansowanie
w kwocie 100 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu Województwa Pomorskiego. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 240 tysięcy złotych.
– Nie jest to może wielka inwestycja drogowa, jednak mieszkańcy i władze sołectwa
Lisewiec bardzo zabiegali o modernizację
tego odcinka – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Pytania o kontynuację prac padały
podczas zebrań sołeckich. Cieszy nas również kolejne dofinansowanie, jakie udało się
nam pozyskać w ostatnich miesiącach. Sięgamy do wszystkich źródeł. Składane przez
nas wnioski znajdują akceptację zarówno
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, jak
i Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego. Korzystamy więc z dotacji
unijnych, rządowych i samorządowych.
Ulica Potokowa zostanie pokryta płytami
yomb na odcinku 500 metrów. Szerokość

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

drogi wyniesie 4,5 metra. Po obu jej stronach zaplanowano szutrowe pobocza.
(ron)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
tel. (58) 682 72 89 wew. 12 lub 13
(Specjaliści ds. świadczeń rodzinnych)
tel. (58) 682 72 89 wew. 14
(Specjalista ds. funduszu alimentacyjnego)
tel. (58) 682 72 89 wew. 10 lub 11
(Pracownicy socjalni)
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Samorządy podnoszą opłaty za śmieci.
Nowe stawki od 1 maja 2020 roku

Samorządy podnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W wielu polskich miastach za wywóz śmieci
trzeba będzie zapłacić nawet o sto procent więcej niż dotychczas. We wrześniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rosną też opłaty za korzystanie ze środowiska. W nowych zapisach pojawiły się liczne zmiany, które oznaczają dodatkowe koszty dla wszystkich samorządów. Również mieszkańcy naszej
gminy będą musieli pogodzić się z nieuchronnym wzrostem cen, który nastąpi 1 maja 2020 roku.
Na szczęście u nas podwyżki nie będą aż
tak drastyczne jak w wielu innych miastach
i gminach. Rada Gminy Kolbudy przyjęła
właśnie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Dotychczasowa
metoda osobowa zastąpiona zostanie metodą od gospodarstwa.
Większość samorządów konieczność pod-

niesienia cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów tłumaczy zaostrzeniem
regulacji dotyczących selektywnej zbiórki
podnoszącym koszty funkcjonowania firm
z sektora gospodarki komunalnej, a także
ogólnym wzrostem cen. Rosnące stawki
opłat za korzystanie ze środowiska, podwyżki cen energii czy podniesienie płacy minimalnej sprawiają, że gminy nie są
w stanie dłużej utrzymać stawek na dotychczasowych poziomach.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej
wysokości, aby system się samofinansował. Wydatki na wywóz śmieci muszą być
pokryte wyłącznie z opłat mieszkańców.
Gmina nie może dopłacać do systemu. Pieniądze wpłacane przez mieszkańców nie
mogą być też wydawane na cele inne niż
zbiórka odpadów komunalnych.
Podczas sesji, na której procedowano
uchwałę, wójt Andrzej Chruścicki przypomniał, że dyskusja na temat sposobu
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naliczania opłat prowadzona była już od
roku, a wybrana i poddana pod głosowanie
metoda dla nieruchomości wydaje się być
kompromisem. Dodał przy tym, że nie ma
metody idealnej, która usatysfakcjonowałaby wszystkich mieszkańców. W obecnej
sytuacji prawnej i ekonomicznej, podobnie
jak inne samorządy, zmuszeni jesteśmy
do podniesienia stawek. Wójt przedstawił
krótką prezentację uzasadniającą konieczność korekty opłat i zasadność wprowa-

dzenia wybranej metody naliczania.
– Głównym powodem podniesienia opłat
jest wzrost kosztów za zagospodarowanie odpadów komunalnych na wysypisku
w Szadółkach, które miesięcznie kosztują
nas około 160 tysięcy złotych oraz wzrost
opłat środowiskowych – tłumaczył wójt
Andrzej Chruścicki. – Z tych samych powodów Gdańsk zmuszony będzie do podniesienia opłat swoim mieszkańcom aż o sto
procent. Nasza gmina do wspomnianych już
160 tysięcy złotych musi doliczyć 200 tysięcy
złotych, na które składają się koszty funkcjonowania spółki komunalnej. Wzrastają
ceny paliwa, jak również wynagrodzenie
pracowników. Łącznie zagospodarowanie
odpadów komunalnych kosztuje nas około
360 tysięcy złotych miesięcznie.
Obowiązująca obecnie metoda osobowa,
przy której stawka od jednej osoby segregującej wynosiła 18 złotych, od 1 maja
2020 roku zastąpiona zostanie stawką od
gospodarstwa domowego. Nowa metoda

wprowadza pięć stawek dla gospodarstw
prowadzących zbiórkę w sposób selektywny oraz pięć stawek dla gospodarstw, które
nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:
Uchwała określa następujące wysokości
stawek przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki:
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę – 29.50 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby – 48.00 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby – 66.00 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby – 80.00 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej – 90.00 zł miesięcznie
Podwójna stawkę zapłacą właściciele
nieruchomości, którzy nie wypełnią
obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny:
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę – 59.00 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby – 96.00 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby – 132.00 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby – 160.00 zł miesięcznie
•
dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej – 180.00 zł miesięcznie
Przykładowo, w przypadku czteroosobowych gospodarstw domowych stawka płacona obecnie, przy zadeklarowanej selektywnej zbiórce odpadów, wynosi 72 złote.
Od 1 maja 2020 roku ta sama czteroosobowa rodzina zapłaci o osiem złotych więcej,
czyli 80 złotych.
Należy zaznaczyć, że nowe regulacje prawne narzucają na wszystkich mieszkańców
obowiązek segregacji odpadów. Podwójna
stawka dotyczyć będzie tych, którzy nie
podporządkują się ustawowemu obowiązkowi prowadzenia selektywnej zbiórki.
(ron)
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Wójt podsumowuje rok urzędowania

Dokładnie 19 listopada 2018 roku Andrzej Chruścicki objął obowiązki Wójta Gminy Kolbudy. Listopadowa sesja Rady Gminy Kolbudy stanowiła dogodną okazję do przekazania podziękowań współpracownikom i krótkiego podsumowania upływających dwunastu miesięcy pierwszej kadencji w fotelu sternika gminy.
Swoją prezentację wójt Andrzej Chruścicki
rozpoczął od przekazania informacji o redukcji zadłużenia gminy, które z planowanych w 2018 roku 43 milionów złotych udało
się ograniczyć do 32,5 miliona złotych na
koniec 2019 roku.
– Był to rok ciężki, ale zarazem udany – mówił wójt Andrzej Chruścicki. – Był to też rok
próby, w którym poznawaliśmy się wzajemnie
z pracownikami urzędu. Sądzę, że w kolejnych
latach będzie już tylko lepiej. Wspólnie zrealizowaliśmy cele, które sobie założyliśmy. Poczynione oszczędności pozwoliły nam zmniejszyć zadłużenie, jakie zastałem obejmując
urząd. Tu ukłony należą się skarbnikowi.
Andrzej Chruścicki przedstawił również
dane dotyczące pozyskanych w ciągu ostatniego roku funduszy pozabudżetowych.
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy
kwota samych podpisanych przez gminę
umów wyniosła prawie 9 milionów złotych,
do których można doliczyć sumę 1,37 miliona złotych atrakcyjnie oprocentowanej
i częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, którą przeznaczono
na rozwój sieci kanalizacyjnej gminy. Łącznie kwota pozyskanych w tym okresie środków zbliża się więc do sumy 9 milionów złotych, co – jak podkreślił Andrzej Chruścicki
– w zestawieniu z latami minionymi jawi się
imponująco.
Wójt zaznaczył też, że nasz samorząd nie
ustaje w staraniach o kolejne środki zewnętrzne. Wnioski Gminy Kolbudy złożone
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
opiewają na łączną kwotę 33 milionów złotych, z czego koszty kwalifikowalne to suma
rzędu 26 milionów złotych. Gdyby do gminnej kasy trafiło 50 procent tej kwoty budżet
wzbogaciłby się o 13 milionów złotych.
W pierwszym roku sprawowania urzędu
przez Andrzeja Chruścickiego na uwagę zasługuje również kwestia budowy krytej pływalni w Kolbudach. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od przeszło trzech

dekad. Pierwotny projekt, według którego
miał być budowany basen – w opinii wójta
– przekraczał możliwości finansowe gminy,
a jego realizacja mogłaby się wiązać z koniecznością zablokowania innych inwestycji
i dalszym zadłużaniem gminy.
– Dokonaliśmy korekty projektu pływalni
i mogliśmy wznowić prace budowlane – mówił wójt Andrzej Chruścicki. – Zamiast planowanych 25 milionów, lub więcej, basen będzie
nas kosztował około 16,3 miliona złotych. Tak
przedstawia się przynajmniej kosztorys na
dzień dzisiejszy. Planujemy udostępnić pływalnie mieszkańcom we wrześniu 2021 roku.
Z kolei we wrześniu 2020 roku planowane
jest oddanie do użytku nowych pomieszczeń Przedszkola Gminnego w Kowalach,
które zlokalizowane zostaną na parterze
powstającego właśnie na ulicy Apollina 1
bloku mieszkalnego. W nowej placówce,
w czterech oddziałach, znajdą się miejsca
dla 100 dzieci.
W prezentacji podsumowującej rok kadencji znalazły się również informacje dotyczące zorganizowanych po raz pierwszy Dni
Gminy Kolbudy. Trzydniowe wydarzenie,
połączone z Gminnym Dniem Dziecka, kosztowało budżet w sumie 150 tysięcy złotych.
– Rok wcześniej organizacja jednodniowego wydarzenia „Powitanie lata” kosztowała
około 300 tysięcy złotych – mówił wójt. – Drugie tyle pochłonęło „Zakończenie lata”.
Po stronie sukcesów wymieniono również
styczniowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który organizowaliśmy
wspólnie z sąsiednią Gminą Przywidz. Gmina Kolbudy zebrała kwotę około 30 tysięcy
złotych, a koszt organizacji wydarzenia wyniósł budżet 2 tysiące złotych.
– To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że rok
wcześniej orkiestra zebrała w naszej gminie
22 tysiące złotych, a koszt organizacji oszacowano na 21 tysięcy złotych – mówił wójt
podczas sesji.
Pierwszy rok kadencji wiązał się też z poważnymi zadaniami związanymi z przygo-

Środki pozabudżetowe – podpisane umowy
Podpisano umowy w 2019 roku
Budowa ul. Podgórnej w Jankowie Gd.
Jajko czy kura… – przedszkolaki z gm. Kolbudy…
Aktywna tablica
Wyposażenie bieżące do kuchni w SP w Kowalach
Senior + funkcjonowanie w Kolbudach
Senior + utworzenie w Kowalach
Zakup nowości czytelniczych do bibliotek ZKiW w Lublewie Gd. i SP w Kowalach
Usuwanie azbestu
Budowa ul. Fiołkowej i ul. Jezuickiej w Czapielsku
Budowa ul. Podgórnej w Jankowie Gd. Etap IIIA
Rozbudowa ul. Konopnickiej w Ostróżkach
Zwiększenie subwencji oświatowej 0,4% zakup pomocy dydaktycznych do SP w Kowalach
Przebudowa ul. Przedszkolnej w Kolbudach
Modernizacja ul. Potokowej w Lisewcu
Budowa ul. Żurawiej w Otominie
Program WiFi4EU (15000eurox4,3117)
Razem
Młodzieżowa Akademia Kreatywności (Projekt partnerski z Akademią Marynarki Wojennej)
Budowa kanalizacji w Otominie - pożyczka
Razem
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towaniem i przeprowadzeniem wyborów
na terenie Gminy Kolbudy. Początek roku to
okres wyborów sołeckich. W maju odbyło
się glosowanie do Parlamentu Europejskiego, a jesienią wybieraliśmy przedstawicieli
do Sejmu i Senatu. Taka „kumulacja” stanowiła spore wyzwanie dla samorządu i pracowników urzędu.
Do przedsięwzięć, które uznać można za
sukces Andrzej Chruścicki zaliczył również
organizację zajęć dla najmłodszych podczas ferii zimowych oraz letnich obozów.
Z dofinansowanej przez samorząd formy
wypoczynku na stoku oraz pod żaglami
skorzystało wielu młodych mieszkańców
gminy.
– Jest jeszcze kilka rzeczy, które wymagają
poprawy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. –
Rozumiem też pewne krytyczne uwagi, o ile
są one konstruktywne, a nie są typowym hejtowaniem czy trollowaniem. Wprowadzanie
zmian nigdy nie jest proste. Wymaga myślenia perspektywicznego. Przed nami jeszcze
wiele pracy. Cały czas zbieramy jednak doświadczenie. Jestem przekonany, że z każdym kolejnym rokiem będzie nam łatwiej.
Wiele wskazuje na to, że również przyszły
rok wiązał się będzie z koniecznością szukania oszczędności. Znaczną część budżetu gmina będzie musiała przeznaczyć na
oświatę. Wynikający z ustawowych regulacji
wzrost wydatków na edukację jest problemem, z którym zmierzyć się będą musiały
wszystkie samorządy.
(ron)
Środki zewnętrzne pozyskane w latach 2014-2019
Rok
2014
2015
2016

Otrzymana kwota dofinansowania
1,813 mln (w tym pożyczka WFOŚ 1,065 mln)
1,783 mln
5,203 mln (w tym 2,414 mln Cztery razy K,
pożyczka WFOŚ 1,080 mln)
2017 1,994 mln (w tym pożyczka WFOŚ 1,378 mln)
2018 1,397 mln (w tym pozyskane przez partnera 0,970 mln)
2019 10,331 mln (w tym pożyczka WFOŚ 1,378 mln)

dotacja zł
756 678,00
1 723 731,18
56 000,00
30 488,00
60 000,00
149 688,00
14 480,00
13 540,00
1 557 064,00
772 374,00
424 421,00
28 801,00
901 942,00
100 000,00
1 336 904,00
64 675,50
7 990 787,68
969 903,00
1 370 100,00
10 330 789,68

instytucja
FDS 2018
RPO WP 2014-2020
Program rządowy
Program rządowy
Program rządowy
Program rządowy
Program rządowy
WFOSiW
PROW 2014-2020
FDS 2019
FDS 2019
MEN
FDS 2019
UM WP
FDS 2019
Komisja Europejska
POWER
WFOŚ i GW
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Otomin. Ponad 1,3 miliona zł
na ulicę Żurawią

To dobra wiadomość dla mieszkańców Otomina. Gmina Kolbudy otrzymała dofinansowanie na realizację drugiego etapu budowy ulicy Żurawiej. Wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda pomorski Dariusz Drelich złożyli podpisy na
umowie o dofinansowanie inwestycji kwotą 1 336 904,04 zł. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwszy etap ulicy Żurawiej został zrealizowany w 2018 roku. Na dziurawej, szutrowej nawierzchni pojawiła się kostka i ciąg
pieszo rowerowy. Drugi etap, na realizację
którego gmina właśnie otrzymała środki
finansowe, powinien rozpocząć się już za
kilka tygodni.

– Jeszcze w tym miesiącu ogłosimy przetarg, który wyłoni wykonawcę tego zadania
– mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Jeżeli umowa
zostanie podpisana w styczniu, to inwestycja powinna zostać zakończona w sierpniu
przyszłego roku.

Długość odcinka, który zostanie zmodernizowany w drugim etapie budowy ulicy
Żurawiej wyniesie ponad pół kilometra.
Nowa nawierzchnia połączy zmodernizowaną już część z ulicą Okrężną, przy wjeździe do lasu. Droga o szerokości 5 metrów
wykonana zostanie z kostki betonowej,
podobnie jak szeroki na 3 metry ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż wyremontowanego
odcinka wykonane zostanie oświetlenie.
– To kolejne środki, które udało się nam pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Inwestycje drogowe należą bez wątpienia do tych
najbardziej oczekiwanych przez naszych
mieszkańców. Jest to piąta umowa w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych, którą mam przyjemność podpisywać
od początku bieżącego roku. Możemy mieć
powody do zadowolenia. Na rozpatrzenie
czekają już kolejne wnioski, które złożyliśmy
w ramach tego programu.
Suma wszystkich środków pozabudżetowych pozyskanych od początku bieżącej
kadencji przez wójta Andrzeja Chruścickiego przekroczyła już kwotę 10 milionów
złotych.
(ron)

Wiecha zawisła na Gminnym
Przedszkolu w Kowalach

Budowa nowych pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Kowalach wchodzi w kolejny etap. W obiekcie przy ulicy Apollina 1, na parterze którego zlokalizowane zostaną cztery nowe oddziały dla setki dzieci, osiągnięto właśnie stan surowy zamknięty. Zgodnie z budowlaną tradycją, na podsumowanie tego etapu inwestycji, zorganizowano tzw. wiechę.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminy, a także ekipa realizująca przedsięwzięcie.
Młode małżeństwa z dziećmi, których
w sołectwie Kowale nie brakuje, z zainteresowaniem śledzą postępy prac w budynku przy ulicy Apollina 1. To tu, na parterze
powstającego bloku mieszkalnego, już we
wrześniu 2020 roku zostanie utworzonych
100 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Trzypiętrowy budynek
zyskał już zadaszenie i stolarkę okienną.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem, a nowe przestrzenie, które już za
kilka miesięcy opanują przedszkolaki jawią się imponująco. Przekonali się o tym
wójt Andrzej Chruścicki, przedstawiciele
Rady Gminy Kolbudy, a także dyrektor
Gminnego Przedszkola w Kowalach Katarzyna Kozicka. Podczas tradycyjnej wiechy wójt Andrzej Chruścicki podziękował
Lechowi Sokołowskiemu, właścicielowi
spółki „Budros” oraz budowlańcom bezpośrednio zaangażowanym w projekt.
– To ważne wydarzenie zarówno dla mieszkańców sołectwa Kowale, jak i dla mnie
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jako
samorząd realizujemy sporo przedsięwzięć.
W znacznej części są to jednak inwestycje

drogowe. Po raz pierwszy mam jednak okazję zawieszać wiechę na obiekcie kubaturowym. Wciąganie wieńca w Kowalach, to
dla mnie debiut. Z niecierpliwością czekam
na efekt końcowy. Placówka będzie wyglądała imponująco. Przestronne i dobrze
doświetlone sale, bliskie sąsiedztwo szkoły
podstawowej oraz place zabaw – to zalety,
które z pewnością zostaną docenione przez
najmłodszych mieszkańców i ich rodziców.
Mam oczywiście świadomość, że liczba chętnych do zapisania dziecka do publicznych
placówek zazwyczaj przerasta realne możliwości samorządów. Nie inaczej jest u nas.
Cieszy nas jednak każde dodatkowe miejsce
w przedszkolu, które możemy zaoferować
mieszkańcom.
W tej chwili oddziały publicznego przedszkola w Kowalach mieszczą się w budynku
plebanii. Do liczącej dwa oddziały placówki
uczęszcza 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
We wrześniu 2020 roku liczba miejsc wzrośnie o kolejnych 100. Na parterze budowanego właśnie bloku powstaną dodatkowe
cztery oddziały. Gmina Kolbudy nadal
korzystać będzie również z pomieszczeń

plebanii. Wychowanie przedszkolne realizowane będzie w obu lokalizacjach.
Łączna powierzchnia przedszkola wyniesie
około 600 m2. Placówka składać się będzie
z czterech sal o powierzchni niemal 70 m2.
Do dwóch z nich przylegać będą salki korekcyjne o powierzchni 30 m2. każda. Oddzielone będą od siebie mobilną ścianką, po złożeniu której zyskamy powierzchnię 100 m2.
Pozostałe pomieszczenia, które znajdą się
w nowej placówce to m.in.: szatnie, toalety
w bezpośrednim sąsiedztwie sal, kuchnia
ze zmywalnią, pokój psychologa/logopedy.
Będzie też gabinet dyrekcji z sekretariatem
oraz pomieszczenie dla personelu. (ron)

„Ferie na stoku”
– duże zainteresowanie ofertą
Wyjątkowo wcześnie, bo już 13 stycznia
2020 r., uczniowie z Pomorza rozpoczną
zimowy wypoczynek. Jak co roku Gmina
Kolbudy przygotowała dla młodych mieszkańców „Ferie na stoku”, czyli dofinansowane przez samorząd zajęcia w formie
półkolonii. Nabór uczestników rozpoczął
się 9 grudnia 2019 roku i już pierwszego
dnia liczba chętnych znacznie przekroczy-

ła 200. Tyle właśnie miejsc przygotowano
w ramach oferty. Uczestnicy wypoczywać
będą na czterech 50 osobowych turnusach. Zajęcia odbywać się będą na stoku
Stacji Narciarskiej Paczoskowo. Na wypadek niesprzyjającej śnieżnym szaleństwom
pogody przygotowano alternatywne formy
relaksu. Stało się też tradycją, że w czasie
przerwy od zajęć szkolnych zapraszamy

mieszkańców do „Kina malucha”, które
również podczas ferii zimowych zagości
w Sali koncertowej naszego urzędu. Seanse od poniedziałku do piątku rozpoczynać
się będą o godzinie 9.00. Trwają też ostatnie
ustalenia dotyczące innych form półkolonii
dla dzieci i młodzieży. O szczegółach będziemy informować na bieżąco w serwisie
kolbudy.pl oraz na fb/Gmina Kolbudy. (ron)

Pręgowo za Kawalerami
Orderu Uśmiechu
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Kolbudy. Czas na remont
ulicy Przedszkolnej
Już niedługo dojazd do Gminnego Przedszkola w Kolbudach przestanie być utrapieniem dla rodziców dowożących dzieci,
a także dla okolicznych mieszkańców.
W części szutrowa, a częściowo wyłożona nierównymi betonowymi płytami
nawierzchnia zostanie wyremontowana. Błoto w porach deszczowych i kurz
w sezonie letnim przejdą więc do historii.
Wójt Andrzej Chruścicki podpisał właśnie
umowę z wykonawcą inwestycji, firmą
WPRD Gravel. Zadanie powinno zostać
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zrealizowane w ciągu siedmiu miesięcy od
dnia zawarcia umowy. Koszt inwestycji wyniesie blisko 1,3 miliona złotych. Kwota ta
dofinansowana zostanie środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji przebudowane zostanie również
skrzyżowanie ulicy Przedszkolnej z drogą
wojewódzką 221, co powinno przyczynić
się do poprawy bezpieczeństwa. Wyjazd
przesunięty zostanie w stronę budynku,
w którym mieści się m.in. apteka i gabinety
medyczne. (ron)

W Pręgowie odbyły się wybory Patrona
tamtejszej Szkoły Podstawowej. W głosowaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i mieszkańcy. Wybór większości padł na Kawalerów Orderu
Uśmiechu. Za tą propozycją opowiedziało
się 154 głosujących. Janusz Korczak uzyskał 120 głosów, a Joanna Kulmowa 33.
W wyborach wzięło udział: 202 uczniów,
29 nauczycieli oraz 80 rodziców, mieszkańców i absolwentów.
Order Uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane od 1968 roku. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły,
którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej
radości, często ratuje ich życie.
(ron)
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Gmina Kolbudy może skorzystać
na rozbudowie gdańskiej linii SKM

Powstała kolejna inicjatywa, która może przybliżyć naszą gminę do reaktywacji linii kolejowej 229. Przedstawiciele
pomorskich samorządów oraz spółek kolejowych podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przedłużenia linii Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku południowych dzielnic Gdańska. Na realizacji przedsięwzięcia skorzystać
mogą okoliczne gminy, gdyż wydłużona linia SKM mogłaby zostać powiązana z regionalnym systemem kolejowym
naszego województwa, w tym linią 229, która przebiega przez teren Gminy Kolbudy.
W gronie sygnatariuszy listu intencyjnego
znalazł się wójt Andrzej Chruścicki, który
dostrzega pilną potrzebę rozbudowy linii
kolejowej oraz powrotu transportu szynowego do Gminy Kolbudy.
– Uruchomienie kolei to przede wszystkim
rozładowanie ogromnych korków na Węźle
Kowale – uważa wójt Andrzej Chruścicki. – Czekamy na to przedsięwzięcie, mając
świadomość jak wiele pracy jeszcze przed
nami. Cieszę się, że szanse na realizację tego
zadania rosną, a nasi sąsiedzi są zainteresowani rozwojem nowych, alternatywnych dla
zakorkowanych dróg, połączeń komunikacyjnych.
Efektem podpisanego listu ma być opracowanie „Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez
dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu
z regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego”. Dokument ten będzie
zawierał m.in. diagnozę społeczno-gospodarczą, analizę uwarunkowań przestrzennych oraz wstępną analizę transportową
planowanej inwestycji.
Opracowanie ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy budowa nowej linii
kolejowej w tej części miasta jest w ogóle
możliwa. Jej trasa miałaby się rozpoczynać
za przystankiem SKM Gdańsk Śródmieście,
a następnie prowadzić w kierunku pętli
tramwajowej Łostowice Świętokrzyska.
Docelowo linia kolejowa z południa Gdańska mogłaby zostać poprowadzona w kie-

runku stale rozwijającej się gminy Kolbudy.
Pomorze jest regionem, w którym mieszkańcy w największym stopniu korzystają
z transportu kolejowego, a władze województwa chcą podtrzymać ten trend.
W planach samorządowców linia kolejowa na południe Gdańska miałaby zostać
powiązana z regionalnym systemem kolejowym naszego województwa. W studium
analizowane więc będą następujące warianty: połączenie z linią Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej (nr 248) albo poprowadzenie torów do linii Gdańsk Kokoszki-Stara

Użytkownicy darmowej aplikacji BLISKO
otrzymywali do tej pory m.in. alerty pogodowe, ostrzeżenia nadawane przez
Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku
czy informacje przesyłane przez operatora sieci energetycznej. Swoje komunikaty
przekazywał tym kanałem również Urząd
Gminy Kolbudy, informując o ważnych
wydarzeniach dotyczących mieszkańców,
a także spółka „Reknica”.

Niedawno usługa rozszerzona została
o kolejne, bardzo przydatne mieszkańcom
naszej gminy, narzędzie. Spółka GZUK, za
pomocą komunikatora BLISKO przypomina mieszkańcom o terminach wywozu
odpadów w poszczególnych sołectwach.
Wystarczy tylko przy logowaniu wskazać
swoją miejscowość, ulicę i numer domu,
a smartfon będzie nam przypominał o terminie najbliższego wywozu oraz frakcjach
jakie tego dnia zostaną od nas odebrane.
Narzędzie ma jeszcze jedną bardzo przydatną do właściwej segregacji odpadów
funkcję. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę konkretny rodzaj odpadu a urządzenie
wskaże nam, do którego pojemnika czy
worka powinien trafić np. foliowy worek,
mięso, kości, kartonik po mleku czy zużyta pielucha. W przypadku, gdy mamy do
czynienia z odpadem, którego GZUK nie
odbiera, otrzymamy informację o lokalizacji najbliższego punktu, w którym możemy
zostawić dany rodzaj nieczystości, jak np.

pozostałości po remoncie czy wymianie
oleju silnikowego.
– To bardzo przydatne rozwiązanie – mówi
pani Elżbieta z Bielkówka. – Nie trzeba już
analizować dość skomplikowanego harmonogramu, aby dowiedzieć się o kolejnym
terminie wywozu i kolorach worków jakie
należy danego dnia wystawić. Możemy również sprawdzić, gdzie powinien trafić dany
odpad. To duże udogodnienie. Smartfon nie
rozwiąże na pewno problemu braku segregacji, ale to krok w dobrym kierunku.
Aplikacja jest prosta w instalacji oraz obsłudze. Aby się zarejestrować i dołączyć
do grona odbiorców przydatnych informacji wystarczy wejść na stronę internetową
kolbudy.pl, na której znajduje się link do
aplikacji. Znajdziemy ją oczywiście również
za pośrednictwem wyszukiwarek platform
dystrybucji cyfrowej w swoich telefonach.
Wystarczy wpisać nazwę BLISKO.
(ron)

KKDR. Odzież renomowanych marek
ze zniżką dla dużych rodzin

Do Programu Kolbudzka Karta Dużej Rodziny przystąpił kolejny Partner. Tym razem w gronie podmiotów przyjaznych
rodzinom wielodzietnym powitaliśmy sklep BE Eco KOLBUDY oferujący używaną odzież renomowanych marek. Punkt zlokalizowany jest w Kolbudach przy ulicy Leśnej 2. Posiadacze Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny mogą od teraz liczyć na 10
procentową zniżkę.

W trakcie gali wręczono też siedem nagród nauczycielom, którzy z wielką pasją
i zaangażowaniem wykonują swój niełatwy zawód. W tym gronie znalazły się trzy
przedstawicielki ZKiW Kolbudy, po jednej
reprezentantce ZKiW Bielkówko i ZKiW
Lublewo Gdańskie. Uhonorowano również dwie dyrektorki gminnych placówek
oświatowych. To panie kierujące Szkołą Podstawową w Kowalach i Gminnym
Przedszkolem w Kowalach.
Dołączamy się do wszystkich podziękowań
i gratulujemy stypendystom. (ron)

Podpisy na umowie potwierdzającej
przystąpienie do gminnego projektu
złożyli wójt Andrzej Chruścicki i Łukasz
Oganowski,
przedstawiciel
nowego
uczestnika Programu.
– Oferujemy wyselekcjonowaną odzież używaną, renomowanych marek, pochodzącą
z USA, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Włoch
oraz Szwajcarii. Dodatkowo w każdym salonie znajdziesz dział OUTLET z markowymi
ubraniami z metkami – informują na stronie internetowej przedstawiciele nowego
Partnera Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny.
Sklep BE Eco KOLBUDY, prowadzony przez
firmę STUDIO A PROPOS DESIGN Agnieszka
Szabłowska-Oganowska, oferuje szeroką
gamę produktów dla klientów w różnym
wieku. Na wieszakach znajdziemy zarówno ubranka dla najmłodszych, jak i odzież
w dużych, amerykańskich rozmiarach.
Dlaczego warto odwiedzić sklep z używaną
odzieżą, gdy ulice naszych miast pełne są
punktów handlowych oferujących garderobę w szerokiej gamie fasonów, gatunków
i cen?
„Amerykanie kochają zakupy i często zmieniają garderobę, a markowe ubrania są
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W piątek 22 listopada 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kowalach na uroczystej gali spotkali
się najzdolniejsi uczniowie. Dyplomy stypendysty Wójta Gminy Kolbudy wręczono zarówno tym, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce oraz sięgają po laury olimpiad przedmiotowych, jak i młodzieży podbijającej sportowe areny.
W gronie stypendystów znaleźli się również uczniowie uzdolnieni artystycznie. Spotkanie stanowiło także dogodną
okazję do uhonorowania nauczycieli, którzy swoją pasją skutecznie dzielą się z młodzieżą.
Komisja Stypendialna – po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie –
przyznała 49 stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce.
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Wraz z rozwojem zakresu usługi wzrasta liczba mieszkańców naszej gminy korzystających z darmowej aplikacji

BLISKO. Na nasze smartfony trafiają już nie tylko ostrzeżenia pogodowe, informacje o planowanych przerwach w dostawach wody czy wyłączeniach prądu. Do grona nadawców dołączył również Gminny Zakład Usług Komunalnych
Kolbudy, który za pośrednictwem smartfonów przypomina nam o terminach wywozu poszczególnych frakcji odpadów, a nawet instruuje do jakiego pojemnika wrzucać poszczególne śmieci.

Piła (nr 234) lub Glincz-Kartuzy (nr 229),
które do 2023 r. będą remontowane w ramach tworzenia tzw. bajpasa kartuskiego.
Sygnatariuszami, podpisanego 27 listopada br. listu, są prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk, samorządowcy z gmin Pruszcza Gdańskiego,
Kolbud i Żukowa, a także przedstawiciele
spółek kolejowych.
(ron), pomorskie.eu
Fot. Metropolia Gdańsk-Sopot-Gdynia

Stypendyści Wójta Gminy Kolbudy
odebrali dyplomy

Jednorazowe stypendium w wysokości
2 000 zł otrzymało 17 absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjum. Comiesięczne stypendium w wysokości 200 zł wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy 32
uczniom.
Łączna kwota przyznanych stypendiów
za wyniki i osiągniecia w nauce dla dzieci
i młodzieży pobierających naukę na terenie
Gminy Kolbudy za rok szkolny 2018/2019
wynosi 98 000 zł.
Podczas uroczystości dyplomy odebrali
również uczniowie uzdolnieni sportowo

Blisko ważnych informacji
dla mieszkańców

i artystycznie. W tej kategorii przyznano
100 stypendiów na łączną kwotę 39 700
złotych.
Świadkami ceremonii byli rodzice uczniów,
którzy przepełnieni dumą, ze wzruszeniem
rejestrowali przebieg uroczystości.
Wójt Andrzej Chruścicki pogratulował
wszystkim stypendystom, życząc im dalszych sukcesów. W swoim wystąpieniu
zwrócił się również do rodziców oraz nauczycieli, którzy mają ogromny wpływ na
rozwój zainteresowań oraz talentów młodzieży.

w Stanach dużo tańsze niż w Europie. Jednocześnie amerykańska odzież jest bardzo trwała i na dłużej wygląda jak nowa.
Dzięki temu odzież używana sprzedawana
w naszych salonach charakteryzuje się bogactwem znanych brandów odzieżowych,
wysoką jakością wykonania oraz niskim
stopniem znoszenia ubrań.” – czytamy na
stronie sklepu.
Marka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pracownicy sklepu na bieżąco informują o planowanych dostawach
i proponowanych rabatach. Oferta jest
często uaktualniana.
– To ciekawa propozycja dla rodzin wychowujących małe dzieci – mówi Pani Joanna.
– Wiadomo, że maluchy szybko wyrastają
z ubrań. Potrafią też intensywnie eksploatować odzież, która szybko ulega zniszczeniu.
Panuje opina, że produkty zachodnich, renomowanych marek charakteryzują się dużą
trwałością. Myślę, że warto odwiedzić ten
punkt, aby zrobić zakupy ze zniżką.
Kolbudzka Karta Dużej Rodziny
KKDR to system zniżek i dodatkowych
uprawnień, dla rodzin mających przynajmniej troje dzieci, zarówno w instytucjach

publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury,
ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na
terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą
korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc
zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek
w gminie. W Kolbudach zajmuje się tym
Referat Spraw Obywatelskich, pokój 102
na parterze Urzędu Gminy Kolbudy, telefon (58) 691 – 05 – 75. (ron)

Grudzień 2019 | 9

Bądź rozważny…
Wyłoniono laureatów konkursu

Promocja bezpiecznych zachowań oraz utrwalanie wiedzy przydatnej w ratowaniu zdrowia i życia – to podstawowy
cel konkursu plastycznego „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”, organizowanego
przez Urząd Gminy Kolbudy. Projekt adresowany jest do uczniów gminnych szkół. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem wójta Andrzeja Chruścickiego, dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła laureatów.
Jurorzy brali pod uwagę takie kryteria jak:
zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów,
estetyka pracy oraz jej wartości artystyczne. Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach
wiekowych. Wśród uczniów klas I-III pierwsze miejsce przypadło Lenie Czerwińskiej.
W grupie klas IV-VI najlepszą w ocenie
komisji pracę wykonała Anna Grzeszata.
W kategorii klas VII-VIII tryumfowała Małgorzata Patyk.
(ron)

XVIII Gminny Konkurs Recytatorski

Już po raz osiemnasty Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach zorganizowała konkurs recytatorski dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej. W konkursie, który uroczyście zainaugurował wicewójt Gminy Kolbudy Wojciech Sosnowski, zaprezentowało się 22 uczestników z 7 szkół podstawowych z terenu gminy.
Nagrodę Grand Prix z rąk wojta Andrzeja
Chruścickiego otrzymała Maja Bork – trzecioklasistka z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach. Maja z wielkim komediowym zacięciem przedstawiła perypetie
matrymonialne „Muchy i karalucha” z wiersza Leszka Sulimy Cundziewickiego.
Pierwsze lokaty w swoich grupach wiekowych zajęli uczniowie Zespołu Kształcenia
i Wychowania w Lublewie Gdańskim: Klara
Pasiut (klasa II) za interpretację przygód
baraszkującego w błocie „Hipopotama”

z wiersza Wandy Chotomskiej oraz Lena
Psiuk (klasa III) za wykonanie wiersza
,,Czarno na białym, czyli awantura w paski”
Agnieszki Frączek. Recytacje te, zaskakujące niespodziewaną puentą, bardzo sopdobały się widzom.
Prezentacje oceniało trzyosobowe jury
w składzie: Iwona Korszańska (finalistka
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, nauczyciel klas I-III), Agnieszka Grewling-Stolc
(kierownik Realizacji Widowisk w Miejskim
Teatrze Miniatura w Gdańsku) oraz Teresa

Lipowska-Januszkiewicz
(emerytowana
aktorka Teatru Miejskiego w Gdyni).
Konkurs recytatorski uświetniła wystawa
prac nagrodzonych w XVIII Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy
dziecięcej”. Konkurs organizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną od lat cieszy
się dużym zainteresowaniem dzieci. W tym
roku wpłynęło 207 prac wykonanych przez
młodych artystów.
(ron)

Akademia Piłkarska Kowale podsumowuje wyniki rocznika 2007/2008

Kluby piłkarskie powoli przygotowują się do zimowej przerwy w rozgrywkach. Koniec rundy to odpowiedni czas na podsumowania dotychczasowych dokonań. Powodów do zadowolenia z pewnością nie brakuje młodym piłkarzom Akademii
Piłkarskiej Kowale z rocznika 2007/2008. Dumy ze swoich podopiecznych nie kryją trenerzy Krzysztof Bartoszuk i Kacper
Lipski. Szkoleni przez nich zawodnicy strzelili łącznie 188 goli, tracąc zaledwie 23.
Akademia Piłkarska Kowale zgłosiła w bieżącym sezonie rekordową jak na miejscowość Kowale liczbę drużyn do rozgrywek
młodzieżowych. W sumie o punkty rywalizowało dziewięć zespołów. Trenerzy Bartoszuk i Lipski do gry wystawili trzy drużyny.
Zawodnicy z wspomnianych trzech roczników odnieśli w sumie 25 zwycięstw, 2 razy
remisowali i zaledwie 2 razy schodzili z boiska pokonani.
– Chłopcy zanotowali bardzo duży postęp indywidualny i drużynowy – informuje trener
Krzysztof Bartoszuk. – Jako sztab trenerski
jesteśmy zadowoleni z jakości gry, piłkarskiego DNA, rozumienia gry oraz walorów szybkościowych jakie prezentowali zawodnicy AP.
Rundę jesienną AP Kowale 2007/2008 zakończyła na:
JD 1 gr. 3 – 2 miejsce

JD 1 gr. 4 – 1 miejsce
JD2 gr. 4 – 2 miejsce
Szkoleniowcy nie kryją, że chłopcy ciężko
pracują na swój sukces. Na szczęście do zajęć podchodzą z entuzjazmem i pełnym zaangażowaniem. Zespół rocznika 2007/2008
trenuje cztery, a nawet pięć razy w tygodniu.
Do tego doliczyć należy mecze ligowe oraz
turnieje. W lipcu bieżącego roku młodzież z
AP Kowale miała okazję wziąć udział w największym na świecie turnieju piłkarskim
rozgrywanym w szwedzkim Göteborgu.
– Akademia Piłkarska Kowale powstała
z potrzeby społeczności Kowali i okolic do
szkolenia miejscowej młodzieży. – informuje trener Krzysztof Bartoszuk. – Jest to klub,
w którym sto procent pozyskanych środków
przeznacza się na szkolenie młodzieży.
Warto odnotować, że młodzi zawodnicy AP

Kowale doskonalą swoje umiejętności piłkarskie pod okiem doświadczonych trenerów. W dużej części są to zawodnicy, którzy
w przeszłości reprezentowali barwy klubu
piłkarskiego Lechia Gdańsk. Obecnie dzielą
się swoją wiedzą i boiskowym doświadczeniem szkoląc młodych piłkarzy AP Kowale.
(ron) Fot. nadesłane

Zawodnik KS Achilles brązowym
medalistą Mistrzostw Polski!

Michał Kibort, zawodnik KS Achilles Kolbudy wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach w stylu
klasycznym! Nasz zapaśnik w walce o trzeci stopień podium pokonał reprezentanta Unii Racibórz, której wychowankiem jest
m.in. Mistrz Olimpijski, Ryszard Wolny. Klub z gminy Kolbudy reprezentowało pięciu zawodników. W klasyfikacji drużynowej
silnie obsadzonego turnieju nasza ekipa uplasowała się w środku stawki. Zawody rozegrano w dniach 8-10 listopada br.
W zawodach w Raciborzu wzięło udział
pięciu podopiecznych trenera Dawida
Plichty. W kategorii 44 kilogramy walczyli
Stanisław Bałdyga i Michał Kibort. W grupie zawodników o wadze 48 kilogramów
rywalizowali Marcel Kibort i Norbert Stachewicz. Najcięższy z naszych sportowców
Adam Micun wystartował w kategorii do 52
kilogramów.
Zawody były rozgrywane na trzech matach. Swoje pierwsze walki wygrali Norbert i Michał. Pozostali zawodnicy, po ciężkim boju, doznali porażek. Na otarcie łez
pozostała świadomość, że przegrali z dużo
bardziej utytułowanymi zawodnikami.

Kolejne rundy toczyły się ze zmiennym
szczęściem dla naszych sportowców.
W efekcie w drugiej części zawodów, w grze
pozostał tylko Michał Kibort, który w swojej najważniejszej potyczce stanął na macie
z reprezentantem gospodarzy Mistrzostw
Polski reprezentującym klub Unia Racibórz. Po bardzo zaciętej walce i pięknym
rzucie biodrowym, Michałowi udało się położyć swojego rywala na łopatki, kończąc
tym samym walkę i zdobywając brązowy
medal Mistrzostw Polski.
Ogromne brawa należą się Michałowi oraz
wszystkim zawodnikom, którzy reprezentowali naszą gminę na zawodach w Raci-

borzu. W klasyfikacji klubowej, w stawce
50 drużyn, nasza ekipa uplasowała się na
22 pozycji.
(ron) Fot. nadesłane

Szachiści z Gminy Kolbudy
najlepsi w powiecie

Szachiści z Gminy Kolbudy po raz kolejny udowodnili, że w najbliższej okolicy nie mają sobie równych. Nasi reprezentanci
tryumfowali w siedmiu kategoriach wiekowych XIX Mistrzostw Powiatu Gdańskiego w Szachach. Zawody rozegrano 24
listopada br. w nowej hali sportowej Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.
Na starcie stanęło sześć drużyn, maksymalnie ośmioosobowych, reprezentujących: Miasto Pruszcz Gdański, Gminę
Pruszcz Gdański, Gminę Cedry Wielkie,
Gminę Trąbki Wielkie, Gminę Suchy Dąb
i Gminę Kolbudy. Po zaciętych walkach
przy szachownicach bezapelacyjnie – jak
co roku – wygrała Gmina Kolbudy, której przedstawiciele zwyciężyli w siedmiu
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z ośmiu kategorii wiekowych.
– Krzysztof Jurkiewicz zajął I miejsce w kategorii OPEN mężczyźni,
– Joanna Jurkiewicz zajęła I miejsce w kategorii OPEN kobiety,
– Dawid Błaszkowski zajął I miejsce w kategorii chłopcy 2001 i młodsi,
– Miriam Grot zajęła II miejsce w kategorii
dziewczęta 2001 i młodsze,

– Cyprian Obrycki zajął I miejsce w kategorii chłopcy 2003 i młodsi,
– Zofia Markowska zajęła I miejsce w kategorii dziewczęta 2003 i młodsze,
–
Dominik Czarnogorcew zajął I miejsce
w kategorii chłopcy 2007 i młodsi,
– Julia Jurkiewicz zajęła I miejsce w kategorii dziewczęta 2007 i młodsze.
(ron)
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Pary z gminy Kolbudy
wspólnie świętowały Złote Gody

Minęło pół wieku odkąd stanęli na ślubnym kobiercu. Mimo upływu lat każdego dnia pielęgnują uczucie, będące
opoką ich związku. Choć droga, którą razem kroczą przez życie nie zawsze usłana była kwiatami, wspólnie pokonują
wszelkie trudności i stanowią wzór dla młodzieży. Prezydent Rzeczypospolitej RP odznaczył właśnie trzynaście par z
Gminy Kolbudy, które w jednym związku małżeńskim przeżyły pół wieku. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
wręczył wójt Andrzej Chruścicki podczas specjalnej uroczystości.
Sobota 26 października br. była dniem pełnym wzruszeń dla małżeństw, które w roku
2019 świętowały Złote Gody, czyli pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Emocje udzieliły się
również bliskim Jubilatów, którzy towarzyszyli seniorom podczas uroczystej ceremonii wręczenia medali. Świadkami tego wydarzenia byli także przedstawiciele Rady
Gminy Kolbudy oraz księża z okolicznych
parafii. W gronie wyróżnionych znalazły się
też cztery pary, które związek małżeński
zawarły przed sześcioma dekadami. Ceremonię oraz uroczysty obiad zorganizowano w hotelu „Venus” w Czapielsku.
– Prawdziwe i zgodne małżeństwo to takie,
które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy – mówił do Jubilatów wójt Andrzej
Chruścicki. – Szanowni Jubilaci, jesteście
tego najlepszym przykładem i wzorem godnym naśladowania. Życzę Państwu dalszej
wytrwałości w związku małżeńskim. Dużo
miłości i wzajemnego szacunku, pogody ducha oraz zdrowia.
Wzruszenia i podziwu dla tak okazałych
rocznic ślubu nie kryli również przedstawiciele Rady Gminy Kolbudy, którzy gratulowali Jubilatom.
– To dla mnie ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w tak pięknej uroczystości jaką jest
pięćdziesięciolecie i sześćdziesięciolecie
pożycia małżeńskiego – powiedziała przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia

Jóźwik. – Zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach, gdy młode osoby rozstają się
z byle powodu wy pokazujecie, że miłość,
kompromis i szacunek do drugiego człowieka są dużo warte. Pokazujecie, że można
się wspierać i przeżywać ze sobą cudowne
chwile, ale również chwile trudne. Życzę
wam wszystkiego dobrego i dużo miłości.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Jubilaci chętnie tańczyli przy melodiach doskonale znanych im z lat młodości.
Na podbój parkietu ruszyli również młodsi

uczestnicy uroczystości, którzy towarzyszyli bohaterom ceremonii. Jaka jest recepta na wytrwanie w związku małżeńskim
przez pół wieku i więcej?
– Najważniejsza jest cierpliwość i zrozumienie – mówili Jubilaci. – Dziś wielu młodych
ludzi robi problemy z rzeczy błahych. Szkoda
na to zdrowia i nerwów.
Dołączamy się do życzeń dla wszystkich
par małżeńskich świętujących swoje Jubileusze.
(ron)

Kalendarium wydarzeń kulturalnych
27 grudnia 2020
godzina 20.00

sala koncertowa
Urzędu Gminy Kolbudy

Koncert Larry Okey and „Ikenga Drummers” w ramach Festiwalu Metropolia jest
Okey. – „Ikenga Drummers” wykonuje muzykę etniczną, będącą połączeniem tradycyjnych rytmów afrykańskich i polskich z elementami high life, rocka oraz afro jazzu.

30 grudnia 2020
godzina 12.00

sala koncertowa
Urzędu Gminy Kolbudy

Przedstawienie „ImproBaja” w ramach Festiwalu Metropolia jest Okey. – „ImproBaja” to opowieść, w której najważniejsze są pomysły młodych widzów. Dzieci podpowiadają artystom jak dana postać ma postąpić w trudnej sytuacji. Przedstawienie
adresowane jest do widzów od lat 4, ale zapraszamy też młodsze rodzeństwo.

12 stycznia 2020

sala koncertowa
Urzędu Gminy Kolbudy
oraz
Szkoła Podstawowa
w Kowalach

odbywać się będą wydarzenia towarzyszące 28 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Gwiazdą wieczoru będzie zespół „FRAM”. Wystąpi także grupa
„Combo” z Kolbud, uczestnicy zajęć kulturalnych i sportowych organizowanych przez
nasz samorząd oraz uczniowie lokalnych szkół. Gramy od 15.00 do 20.00. Wieczór zakończony zostanie symbolicznym wysłaniem przyjaznego zwierzętom, ekologicznego
„Światełka do nieba”.

19 stycznia 2020
godzina 18.00

sala koncertowa
Urzędu Gminy Kolbudy

Koncert popularnego aktora Tomasza Stockingera pt. „Już nie zapomnisz mnie”.
– To wspomnienie 20 – lecia międzywojennego w muzyce i słowie. Występ dedykowany
jest m.in. seniorom z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

26 stycznia 2020
godzina 18.00

sala koncertowa
Urzędu Gminy Kolbudy

Koncert karnawałowy w wykonaniu m.in. uczestnika The Voice of Poland Przemysława Radziszewskiego. – Koncert organizowany we współpracy z Fundacją „Podaruj
mi Życie”.

1 lutego 2020

Szkoła Podstawowa
w Kowalach

Po raz pierwszy odbędzie się festiwal gier planszowych i fabularnych. – Będzie to
okazja do poznania najnowszych propozycji polskich wydawnictw oraz do zakupu najnowszych gier.
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