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Biulet yn informacyjny Rady i Urzędu Gminy

O wydanie dokumentu będą się mogły
ubiegać osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy. Z przywilejów
skorzystają również mieszkańcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, którzy oświadczą, że miejscem ich
zamieszkania jest nasza gmina. Do posiadania Karty uprawnione będą również ich
dzieci – do 26 roku życia, pod warunkiem,
że po osiągnięciu pełnoletniości kontynuować będą naukę w szkole ponadpodstawowej lub wyższej.
Wnioski o wydanie plastikowego dokumentu składać będzie można od 1 marca
br. w Punkcie Obsługi Klienta na parterze
urzędu. Tam też otrzymamy stosowny formularz, który dostępny jest również w serwisie www.kolbudy.pl. Wypełniony wniosek będzie można przesłać także pocztą na
adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy. Weryfikacja złożonych dokumentów trwać będzie do 30 dni.

„Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy”
już od marca

Wiemy już jak będzie wyglądała „Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy”, czyli plastikowy dokument uprawniający do
korzystania z ulg i przywilejów oferowanych przez nasz samorząd oraz Partnerów, którzy przystąpią do Programu. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał zarządzenie wprowadzające regulamin nowego gminnego projektu. Nabór
wniosków o wydanie Karty powinien ruszyć w pierwszych dniach marca br.

Na plastikowym blankiecie wydrukowane
zostanie imię i nazwisko posiadacza oraz
numer karty. Będzie ona ważna jedynie
z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Jednym z najistotniejszych elementów
Programu „Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy” jest umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców i zachęcanie do
osiedlania się na terenie naszej gminy.
– Posiadacze Karty, którą wydawać będzie
Urząd Gminy Kolbudy zyskają prawo do szeregu zniżek i przywilejów gwarantowanych
przez nasz samorząd. Łatwiejszy dostęp do
obiektów użyteczności publicznej czy oferty
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, to niektóre z nich. – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
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Inaugurując nowy projekt Urząd Gminy
Kolbudy zwraca się do przedsiębiorców,
instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, aby włączyli się do naszego Programu, deklarując preferencyjne
traktowanie posiadaczy Karty, poprzez
zapewnienie im ulg, zwolnień lub innych
korzyści w dostępie do oferowanych usług
i towarów.
W zamian Gmina Kolbudy gwarantuje
publikację informacji o udziale Partnera
w Programie w postaci ekspozycji logotypu, danych adresowych firmy oraz ofert
objętych zniżkami, ulgami lub innymi korzyściami na stronie www.kolbudy.pl oraz
zobowiązuje się do umieszczenia Wykazu

Partnerów Programu na stronie internetowej www.kolbudy.pl.
– Przedsiębiorca czy instytucja korzystająca z oferty otrzyma również specjalną
naklejkę do oznaczenia swojej siedziby,
informującą, że jest to punkt oferujący preferencyjne ceny i inne przywileje dla mieszkańców Gminy Kolbudy – dodaje wójt Andrzej Chruścicki.
Przedsiębiorcy oraz instytucje zainteresowane przystąpieniem do Programu „Karta
Mieszkańca Gminy Kolbudy” proszeni są
o kontakt mailowy: promocja@kolbudy.pl
lub telefoniczny, tel. (58) 691 05 50.
(ron)
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Wakacyjne dyżury w przedszkolach
Zgłoszenia do końca maja
Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy wiele osób już dziś zastanawia się jak w okresie ferii letnich zapewnić opiekę swoim dzieciom, które na co dzień uczęszczają do przedszkola. Nie każdy może przecież oddać swoją
pociechę pod opiekę babci. To właśnie z myślą o tych osobach, w okresie urlopowym, na terenie Gminy Kolbudy placówki pracowały będą według ustalonego grafiku dyżurów. Rodzice, którzy są zmuszeni do posyłania swoich pociech
do przedszkola w czasie wakacji powinni dopełnić formalności w terminie od 27 kwietnia do 31 maja br.
Jak co roku publiczne przedszkola z terenu naszej gminy organizują swoją pracę w taki sposób, aby przerwa w okresie ferii letnich nie
była zbyt mocno odczuwalna dla rodziców.
Od 1 lipca do 31 sierpnia zajęcia dla najmłodszych prowadzone
będą w ośmiu placówkach. W lipcu dyżurowały będą: Gminne
Przedszkole w Kolbudach, Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie oraz Gminne Przedszkole w Kowalach.

W sierpniu opiekę maluchom zapewni Gminne Przedszkole w Lublewie, Przedszkole w Bielkówku, Oddział Przedszkolny w Szkole
Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego oraz Przedszkole w Szkole
Filialnej w Buszkowach.
Zgłoszenia udziału dzieci w wakacyjnych zajęciach należy dokonać od 27 kwietnia do końca maja br. Szczegółowe informacje
uzyskać można pod wskazanymi w tabeli numerami telefonów.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 2020 roku w Gminie Kolbudy.
Miesiąc

Przedszkole, Oddział przedszkolny
Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B, tel. 58 682 73 63
Przedszkole w Kowalach ul. Plac Św. Kingi 1, tel. 58 500 87 70
Lipiec 2020 r.
Przedszkole „ Stumilowy Las”
Pręgowo ul. Bukowskiego 24, tel. 58 682 74 16
Przedszkole w Lublewie, ul. Szkolna 5, tel. 58 682 72 76
Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, tel. 58 682 73 58
Sierpień 2020 r. Oddział przedszkolny – Szkoła Podstawowa w Kolbudach,
ul. Wybickiego 33, tel. 58 326 41 10
Przedszkole – Szkoła Filialna Buszkowy, ul. Leśna Góra 7
tel. 58 682 73 40

Termin dyżuru w okresie ferii letnich w 2020 r.
01 – 17 lipca 2020 r.
01 – 17 lipca 2020 r.
01 – 31 lipca 2020 r.
03 – 14 sierpnia 2020 r.
17 – 31 sierpnia 2020 r.
17 – 31 sierpnia 2020 r.
17 – 31 sierpnia 2020 r.

Kwalifikacja wojskowa
W dniach 17 – 19 marca br. odbywać
się będzie kwalifikacja wojskowa
dla osób zameldowanych na terenie
gminy Kolbudy. W większości będą
to mężczyźni urodzeni w roku 2001.
Przed komisją w Pruszczu Gdańskim
stanie w sumie 98 naszych mieszkańców z tego rocznika.
Tym, którzy nie odebrali jeszcze wezwania przypominamy, że już samo obwieszczenie Wojewody o kwalifikacji nakłada
na wymienione w nim roczniki obowiązek
spotkania się z komisją. Kwalifikację przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska
w Pruszczu Gdańskim w pomieszczeniach
Centrum Kultury i Sportu, ul. Chopina 34,
83-000 Pruszcz Gdański, w godz. od 8.00 do
15.00.
(ron)

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

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

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)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

Radni jednomyślni.
Uchwalono budżet na rok 2020

Radni Gminy Kolbudy jednomyślnie poparli budżet na rok 2020. Dochody określone w uchwale opiewają na kwotę 137 205 066 złotych. Wydatki przewiduje się na poziomie ponad 144 065 142 złotych. Deficyt budżetowy wynosi
6 860 076 zł, co stanowi 5,0 proc. dochodów budżetowych. Podczas sesji wszyscy radni zagłosowali też za uchwałą
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbudy na lata 2020-2030.
W przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy budżecie dochody bieżące ustalono
na kwotę 128 005 496 złotych a dochody
majątkowe na 9 199 570 złotych. Z kolei
wydatki bieżące budżetu określono na poziomie 125 925 286 złotych, natomiast majątkowe 18 139 856 złotych.
W dyskusji poprzedzającej głosowanie
wszyscy radni zwracali uwagę, że tegoroczny budżet będzie trudny i dynamiczny. Dużym obciążeniem dla samorządowej kasy
będzie bowiem przeniesienie znacznej części oświatowych wydatków na barki gmin.
To problem, z którym zmierzyć się muszą
wszystkie polskie samorządy.
– Muszę przyznać, że ten budżet na pewno będzie trudny – mówił wójt Andrzej
Chruścicki. – Będzie nawet trudniejszy niż
ten, który zakończyliśmy. Mam na uwadze
wzrost kosztów na oświatę, który nas przygniótł oraz zmniejszenie dochodu z tytułu
podatku PIT. Ale my się z tym zmierzymy.
Nie chcemy emitować obligacji. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić,
a jeżeli już, to tylko w sytuacji, gdy dostaniemy dofinansowanie zewnętrzne na jakieś drogi, dzięki czemu będziemy mogli je

wybudować za połowę ceny.
Debatując nad budżetem radni wyrażali
nadzieję, że w roku bieżącym gminny budżet, podobnie jak w tym roku, zostanie
zasilony funduszami zewnętrznymi. Przypominano, że rok 2019 był pod tym względem rekordowy, a nasz samorząd pozyskał
kwotę 10,339 milionów złotych.
– Pamiętam jak w zeszłym roku uchwalaliśmy budżet – mówiła przewodnicząca
Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik. – Też
zapowiadało się, ze będzie on trudny i czeka
nas ciężki rok. Zakończyliśmy go jednak
optymistycznie. Udało się pozyskać dużo
pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Mam nadzieję, ze w tym roku będzie podobnie. To co
mamy do przegłosowania nie wygląda zbyt
optymistycznie, ale wierzę, że razem uda
nam się przebrnąć przez ten rok.
W roku 2020 na realizację inwestycji gmina
planuje przeznaczyć niemal 17 289 856 złotych. Wśród najważniejszych zadań, które
mają być realizowane w bieżącym roku
wymienić należy: budowę ulicy Fiołkowej
w Czapielsku, wykonanie kolejnego etapu
ulicy Podgórnej w Jankowie Gdańskim,
rozbudowę ulicy Konopnickiej w Ostróż-

Rok 2019 był rekordowy pod względem
pozyskanych środków zewnętrznych. Czy
w roku bieżącym również uda się sięgnąć po
podobne kwoty? Liczba składanych przez
samorząd wniosków daje taką nadzieję.

Według projektu budżetu na 2018 rok zadłużenie gminy określano na poziomie 43,148 mln
złotych.
Kwota ta poddawana jest stopniowej redukcji. Na koniec 2019 roku wyniosła 32,540 mln zł.

kach oraz kontynuację budowy ul. Żurawiej w Otominie. Do największych zadań
inwestycyjnych w Kolbudach zaliczyć należy budowę krytej pływalni oraz modernizację ulicy Przedszkolnej. Największą
część środków inwestycyjnych w Kowalach
pochłonie natomiast budowa nowych pomieszczeń Gminnego Przedszkola, które
mają zostać oddane do użytku 1 września
br. W budżecie ujęto też m.in. oświetlenie
ścieżki rowerowej łączącej Kolbudy z Kowalami.
Łączna wysokość rezerw budżetowych
wyniesie 1 263 185 zł, z czego na wydatki
nieprzewidziane zabezpieczono 300 000
złotych. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w rezerwie celowej zaplanowano 390 000 złotych.
W budżecie ujęto też rezerwę celową w wysokości 50 000 złotych na utworzenie i obsługę budżetu obywatelskiego.
Kwota 2 808 624 złote przeznaczona natomiast zostanie na spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, a także na wykup
wyemitowanych przez gminę obligacji.
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Gmina Kolbudy
z biletem metropolitalnym

Jeden bilet miesięczny za 150 złotych, który umożliwiłby mieszkańcowi Gminy Kolbudy dojazd różnymi środkami
transportu publicznego nawet do Wejherowa? To już całkiem nieodległy scenariusz. Zielone światło dla jego realizacji
dali właśnie włodarze gmin wchodzących w skład Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, którego członkiem jest również nasz samorząd. Wspólny bilet metropolitalny staje się faktem.
Realną datą na wprowadzenie nowego
biletu za 150 złotych (ulgowy w cenie 75
złotych) jest 1 lipca bieżącego roku. We
wstępnej fazie miałby on być sprzedawany
wyłącznie w formie karnetu miesięcznego.
Bilet metropolitalny pozwoliłby na podróże komunikacją miejską (autobusy, tramwaje, trolejbusy), Szybką Koleją Miejską,
liniami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
oraz przewozami regionalnymi Polregio.
Międzygminnym projektem nie będą natomiast objęte autobusy PKS Gryf.
W tej chwili w Gminie Kolbudy „czerwone
autobusy”, czyli linie obsługiwane przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
dojeżdżają do trzech sołectw: Kowale, Otomin i Jankowo Gdańskie. Być może w dalszej perspektywie do tego grona dołączą
kolejne miejscowości z naszej gminy.
– Gmina Kolbudy, jako członek MZKZG jest
oczywiście zainteresowana nowym projektem – mówi zastępca wójta Gminy Kolbudy
Wojciech Sosnowski. – Bierzemy udział w
spotkaniach poświęconych wspólnemu biletowi. Kwestia komunikacji zbiorowej jest
obecnie szczególnie ważnym tematem dla
wszystkich samorządów, których ulice zamieniają się systematycznie w jeden wielki
korek. Musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, aby zachęcić ich do
przesiadania się z samochodów na transport zbiorowy. W tej chwili autobusy ZTM

Gdańsk dojeżdżają do trzech miejscowości
w naszej gminie. Nie ustajemy jednak w staraniach, aby do Kowal, Jankowa Gdańskiego i Otomina dołączyły kolejne sołectwa.
Wiąże się to oczywiście ze sporymi kosztami,
podobnie zresztą jak wprowadzenie biletu
metropolitalnego.
Szacuje się, że wprowadzenie wspólnego
dla 14 gmin biletu za 150 złotych będzie
kosztowało samorządy rocznie około 9,4
mln złotych. Kwota ta miałaby zostać rozłożona proporcjonalnie na wszystkie gminy biorące udział w projekcie.
– Nie ulega wątpliwości, że wspólny projekt
będzie stanowił dość znaczne obciążenie
dla gminnego budżetu – mówi Wojciech Sosnowski. – Mamy jednak pełną świadomość,
że mieszkańcy oczekują tego typu rozwiązań. Metropolia ma sens wówczas, gdy jest

zintegrowana, a to bardzo ważny element
międzygminnej współpracy.
Zgodnie z założeniami do kwietnia br. rady
gmin poszczególnych samorządów podejmować będą uchwały, które pozwolą na
wdrożenie projektu już 1 lipca br. Dodatkowo samorządy mają uruchomić procedury
przeniesienia ulg na związek metropolitalny. Ceny biletów będą ustalane w MZKZG,
a nie w każdej z gmin z osobna.
Nowy bilet da prawo do podróżowania
środkami komunikacji publicznej na obszarze zajmowanym przez czternaście sąsiadujących z sobą gmin metropolii. Patrząc
od południa, mają to być: Pruszcz Gdański
(miasto), Pruszcz Gdański (gmina wiejska), Kolbudy, Żukowo, Gdańsk, Szemud,
Sopot, Gdynia, Kosakowo, Rumia, Reda,
Luzino, Wejherowo (miasto), Wejherowo
(gmina wiejska)
Możliwe, że w najbliższym czasie do projektu dołączy Tczew.
Samorządowcy podkreślają, że wszystkie podejmowane działania w kierunku
ujednolicenia transportu w ramach gmin
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot byłyby dużo łatwiejsze i tańsze,
gdyby Parlament RP uchwalił ustawę metropolitalną dla Pomorza. Obszar zyskałby
dodatkowo około 200 mln złotych rocznie,
głównie właśnie na wspólne rozwiązania
komunikacyjne. (ron)

„Bez Cukrzenia”. Nowy Partner KKDR

Słodkie nie musi być „cukrzone” – tak brzmi dewiza nowego Partnera Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny. W gronie firm oferujących ulgi i rabaty dla rodzin wielodzietnych z naszej gminy witamy rzemieślniczą pracownię „Bez Cukrzenia”. Punkt
zlokalizowany jest przy ulicy Plac Kaszubski 3 w Kolbudach. W ofercie sklepu znajdziemy m.in. torty, ciasta i inne wypieki
nie zawierające cukru, a także wyroby wegańskie i o obniżonej zawartości glutenu. Od teraz posiadacze Kolbudzkiej Karty
Dużej Rodziny będą mogli je nabywać z 5 procentowym rabatem. Wójt Andrzej Chruścicki i przedstawiciel firmy Krzysztof
Aftyka podpisali dziś stosowne porozumienie.
Czy można jeść smacznie i słodko zachowując jednocześnie sportową sylwetkę?
Właściciele nietypowej cukierni „Bez Cukrzenia”, która przed kilkoma miesiącami
powstała w Kolbudach nie mają wątpliwości. Jako miłośnicy sportu i zdrowego
odżywiania z czystym sumieniem oferują
swoim klientom pyszności przygotowywane na bazie produktów pochodzenia roślinnego i naturalnych składników. To prawdziwy raj dla miłośników wypieków, którzy
z różnych względów nie chcą lub nie mogą
spożywać tradycyjnych ciast. Wyroby dla
siebie znajdą tu nie tylko osoby, których
dieta nie może zawierać cukru, ale również
weganie oraz osoby unikające glutenu.
W ofercie sklepu znajdziemy m.in. smaczne torty, drożdżówki i ciasta, które nierozłącznie kojarzą się z cukrem. Nowy Partner
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KKDR udowadnia jednak, że… słodkie nie
musi być „cukrzone”.
„Zaczęło się bardzo niewinnie. Pierwsze bezcukrowe wypieki pojawiły się tylko na potrzeby najbliższych. Jeden z członków rodziny jest
chory na cukrzycę, a dzieci są niejadkami warzyw – w tych wypiekach z łatwością ulegają “przemyceniu”. Próbując stanąć do walki
z chorobami cywilizacyjnym oraz wychodząc
naprzeciw potrzebom coraz szerszej grupy ludzi, powstał pomysł, żeby podzielić się swoim
rzemiosłem” – tak o swoich początkach mówią Agata i Krzysztof Aftyka.
Jak zapewniają wszystkie wypieki firmy
wytwarzane są własnoręcznie wyłącznie
z naturalnych składników, bez konserwantów, sztucznych barwników, spulchniaczy
i „BezCukrzenia”. Do wypieków używany
jest erytrytol, zdrowy słodzik, naturalnie

występujący w niewielkich ilościach w wielu owocach, w niektórych porostach i wodorostach, a także w czerwonym winie.
Posiada zerowy indeks glikemiczny, dzięki
czemu jest bezpieczny dla cukrzyków.
Cukiernia prowadzi sprzedaż na miejscu,
ale również wykonuje torty i ciasta na zamówienie. (ron)
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W Gminie Kolbudy powstaną pierwsze
w Polsce pływające panele fotowoltaiczne?
Czy w 2021 roku na zbiorniku wodnym w Łapinie pojawią się pływające panele fotowoltaiczne, a Gmina Kolbudy będzie
pierwszą w Polsce, w której zastosowano tego typu technologię? Informacja o planowanej przez Energa OZE SA inwestycji zaniepokoiła nieco mieszkańców sołectwa Łapino. Czy jest się czego obawiać? Podczas sesji Rady Gminy Kolbudy
25 lutego br. o realizacji projektu opowiadał przedstawiciel spółki Ireneusz Rogala, z-ca dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji Energa OZE SA.

fot. Grupa Energa materiały prasowe.

Grupa Energa, podobnie jak branża energetyczna na całym świecie, poszukuje nowych sposobów pozwalających zwiększyć
możliwości wytwórcze źródeł energii odnawialnej poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii. Jednym ze sposobów jest
zagospodarowanie powierzchni wodnych,
które znajdują się na terenach przyległych
do instalacji należących do Energa OZE.
Jako miejsce odpowiednie do zastosowania wysokowydajnego systemu produkcji
energii odnawialnej wytypowano akwen
przy elektrowni wodnej w Łapinie.
Według informacji przekazanych Radnym
podczas sesji instalacja, która ma powstać
na wodzie w bliskim sąsiedztwie elektrowni będzie mieć charakter pilotażowy
i zajmie obszar około 0,5 ha na jeziorze
o powierzchni około 40 ha. Pływająca konstrukcja pokryje więc 1,25 procent zbiornika. Planowana moc instalacji wyniesie
natomiast 0,5 MW. Moc co prawda niewielka, jednak jak powiedział Ireneusz Rogala,
instalacja powstaje z myślą o analizach
technicznych i programach badawczych
służących rozwojowi technologii. Jak podkreślał przedstawiciel spółki realizacja
instalacji fotowoltaicznej posadowionej

na wodzie jest przedsięwzięciem innowacyjnym w skali kraju i pozwoli Grupie Energa, jako pierwszej w Polsce, eksploatować
tego typu instalację i uzyskać potrzebne
doświadczenia w zgodzie ze światowymi
trendami w branży fotowoltaicznej. Gość
zapewnił jednocześnie, że inwestor nie
planuje w przyszłości dalszej rozbudowy
pływającej farmy na zbiorniku w Łapinie.
Na czym polegać ma wyższość farm zlokalizowanych na wodzie nad instalacjami lądowymi? Według ekspertów panele
umiejscowione na wodzie osiągają o około
10-15 procent większą wydajność uzyskiwaną dzięki efektowi chłodzącemu cieczy.
Urządzenie zlokalizowane na powierzchni
zbiornika jest też w mniejszym stopniu narażone na zabrudzenia.
Radni dopytywali gościa o termin oddania
do użytku instalacji i wymagane pozwolenia. Jak poinformował przedstawiciel
Grupy Energa pływająca fotowoltaika powinna zostać włączona do produkcji prądu
w 2021 roku. Dla inwestycji wydano już warunki zabudowy, a obecnie trwa procedura
uzyskiwania kolejnych pozwoleń.
– Wójt Gminy Kolbudy wydał decyzję o warunkach zabudowy – mówi Grzegorz
Lechman, kierownik referatu Urbanistyki
i Nieruchomości. – Jest to decyzja administracyjna, która jest wydawana w przypadku spełnienia warunków ustawowych przewidzianych dla danej inwestycji. Wydanie
decyzji było poprzedzone uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień. To
jednak jest dopiero pierwszy krok, gdyż to
już nie w kompetencji Wójta znajduje się wydawanie pozwolenia na budowę. To jest już
kompetencja Starosty, a decyzja o warunkach zabudowy jest elementem niezbędnym
do uzyskania ewentualnego pozwolenia na

Samorządowcy Gminy Kolbudy apelują
o pilny remont Drogi Wojewódzkiej 221
„…My samorządowcy Gminy Kolbudy wspólnie zwracamy się z apelem do Zarządu Województwa Pomorskiego
o priorytetowe potraktowanie problemu... Nie mamy
wątpliwości, że Droga Wojewódzka 221 w obecnym stanie technicznym i przy aktualnym natężeniu ruchu stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich jej użytkowników…”
Tak brzmi najważniejszy fragment apelu wystosowanego przez samorządowców Gminy Kolbudy do Zarządu
Województwa Pomorskiego w sprawie modernizacji
Drogi Wojewódzkiej 221.
Podpisy pod dokumentem, podczas Sesji Rady Gminy
Kolbudy, złożyli lokalni samorządowcy oraz inne osoby
uczestniczące w posiedzeniu organu uchwałodawczego.
Poniżej publikujemy pełną treść pisma adresowanego do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
(ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

budowę, jeżeli projekt będzie zgodny z wydaną decyzją.
Jakie korzyści dla naszego samorządu
przynieść może ta innowacyjna inwestycja? Podczas sesji poruszono m.in. kwestię
wpływów do budżetu z tytułu podatków.
Na naszym terenie powstanie również dodatkowe źródło czystej energii, o które zabiegają dziś wszystkie samorządy. Dzięki innowacyjnej inwestycji Gmina Kolbudy może
odnieść także korzyści wizerunkowe. Już
dziś powstają liczne publikacje prasowe poświęcone realizowanemu w Łapinie projektowi. Możemy więc być przedstawiani jako
gmina otwarta na nowatorskie, ekologiczne
rozwiązania. Co jednak z wykorzystywaniem zbiornika do celów turystycznych?
– Wcześniej przeprowadziliśmy rozmowy
z inwestorem chcąc zabezpieczyć nasze
interesy, aby farma nie obniżyła walorów
środowiskowych, krajobrazowych czy turystycznych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jezioro w Łapinie cieszy się dużym
powodzeniem wśród amatorów pływania
kajakiem czy rowerem wodnym i chodziło
nam o to, aby jedna inwestycja nie zablokowała tego rodzaju atrakcji. Z naszych
uzgodnień wynika, że sama farma będzie
zlokalizowana przy samej tamie na obszarze nie przekraczającym 0,5 ha, więc zajmie
tylko maleńką część tego dużego zbiornika.
Myślę, że prezentacja podczas sesji rozwiała
większość wątpliwości jakie mieli mieszkańcy. Farma fotowoltaiczna nie jest instalacją,
która negatywnie wpływa na środowisko.
Pokazujmy, że jesteśmy otwarci na nowatorskie, ekologiczne rozwiązania. Cały Świat
chce dziś czerpać energię ze słońca. Trwają poszukiwania optymalnych rozwiązań.
Gmina Kolbudy może dołożyć do tego swoją
małą cegiełkę. (ron)

W następnym
numerze
„Wiadomości
z Gminy Kolbudy”
W kolejnym numerze naszego Biuletynu opublikujemy szczegółową informację o zmianie metody naliczania
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Gminie Kolbudy.
Nowe, przyjęte przez Radę Gminy Kolbudy 25 lutego br. regulacje, zaczną
obowiązywać od 1 maja 2020 roku.
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Inwestycyjny boom bez zadłużania
gminy... Czy to w ogóle możliwe?
Z wójtem Andrzejem Chruścickim rozmawia Ewa Perłowska, „Gazeta Wieczór Pomorze”.
Rok 2019 za nami. Jakby pan go podsumował z punktu widzenia gospodarza
gminy?
Uważam, że to był bardzo udany rok biorąc pod uwagę, w jakim stanie zastałem
gminę. Szczególnie chodzi mi o inwestycje
i pozyskane zewnętrzne środki finansowe.
Oczywiście, w poprzednich latach także
realizowano inwestycje, ale w dużej mierze
były to inwestycje na kredyt, a jak wiadomo
każdy kredyt trzeba spłacać. Obecnie spłacamy zaciągnięte wcześniej zobowiązania
jednocześnie inwestując i nie zaciągając
kolejnych kredytów. Wszystkie inwestycje
i zadania realizujemy z własnych środków,
które wygospodarowaliśmy z nadwyżki
operacyjnej oraz z dofinansowań, które
stale pozyskujemy. Jesteśmy dziś w takiej
sytuacji, że możemy redukować zadłużenie, a jednocześnie cały czas realizować
rozmaite projekty.
Wiem, że kiedy objął pan urząd wójta
podjął pan decyzję o wprowadzeniu planu naprawczego w gminie. To pojęcie nie
kojarzy się dobrze, najczęściej jest utożsamiane ze stagnacją, zadłużeniem, brakiem inwestycji. Natomiast w przypadku
Gminy Kolbudy jest zupełnie inaczej...
Plan naprawczy został wprowadzony, gdyż
obejmując urząd wójta, zastałem gminę
w sytuacji, w której planowane było bardzo
wysokie zadłużenie. W związku z tym szukaliśmy oszczędności w wydatkach bieżących, bo tutaj był największy problem, To
spowodowało, że powstały środki, które
można było od razu przenieść na wydatki
inwestycyjne. Jednak oprócz planowanego zadłużenia zastałem również rozpoczęte inwestycje, jak np. budowa basenu.
Z punktu widzenia środków własnych gminy, to najbardziej kosztowna inwestycja
w jej historii. Koszt budowy basenu w jego
pierwotnym kształcie wyniósłby ok. 25
mln. zł. Taka była najniższa kwota z unieważnionego przetargu. Dla porównania budowa Szkoły Metropolitalnej w Kowalach
kosztowała gminę ok. 15 mln przez okres
trzech lat (2017-2019). Trudno powiedzieć,
jaki byłby całkowity koszt budowy basenu,
gdyż w związku z brakiem zabezpieczonych środków w budżecie i WPF, budowa
basenu została podzielona na etapy. Został ogłoszony przetarg na pierwszy etap
i rozpoczęła się budowa tego basenu, natomiast kolejne przetargi mogły przynieść
zupełnie inne kwoty, daleko odbiegające
od tych planowanych. Dlatego pierwszą
ważną decyzją, jaką podjąłem, było wprowadzenie projektu zamiennego budowy
basenu tak, aby ograniczyć pewne koszty
związane z dodatkowymi funkcjami, jak
chociażby ruchome dno. Jest to pewnie
atrakcyjny i ciekawy dodatek, ale bardzo
drogi, gdyż samo ruchome dno kosztowa6 | Luty 2020

łoby ok. 2,5 mln zł. Z tym wiążą się również
koszty utrzymania takiej atrakcji. Podobnie sytuacja wygląda z ruchomym pomostem. Są to efektowne dodatki, ale ich budowa w sytuacji, gdy gmina jest zadłużona,
byłaby nieodpowiedzialnym pomysłem.
Oczywiście moglibyśmy budować basen
w pierwotnym kształcie przez 3-4 lata aby
go ukończyć, natomiast wtedy musielibyśmy ograniczyć inne inwestycje, które również są bardzo ważna i potrzebne, jak np.
budowa drogi czy kanalizacji.
Wiemy, że plan naprawczy przynosi rezultaty i tym samym zadłużenie udało
się zredukować. Kwota wyjściowa to ponad 43 mln zł długu w 2018 r. A jak sytuacja wygląda dziś?
Rzeczywiście, plan zadłużenia gminy
w 2018 r. zakładał poziom 43,5 mln zł. Redukcji uległy pewne wydatki bieżące co
umożliwiło zmniejszenie emisji obligacji,
więc zamiast 43,5 mln zł na koniec 2018 r.
mieliśmy 34,5 mln zł. Już w 2019 r. spłaciliśmy część zobowiązań, nie zaciągając kolejnych, dzięki czemu zadłużenie spadło do
32,5 mln zł.
Wydaje się niemożliwe, ażeby realizując
cały czas bieżące zadania i inwestycje
w samorządzie, nie zadłużyć gminy ani
o złotówkę...
Jeżeli oszczędnie gospodaruje się pieniędzmi, jest to możliwe, choć na pewno niełatwe. W minionym roku zamiast
deficytu na koniec mieliśmy nadwyżkę.
Dzięki temu, że pozyskujemy pieniądze
z zewnętrznych źródeł, to mniej wydajemy
z naszego budżetu. To są również oszczędności, ale żeby budżet układał się w tak pozytywny sposób potrzeba naprawdę odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi
oraz menadżerskiego myślenia.
Kiedy rozmawialiśmy rok temu, podkreślał pan, że ważnym elementem w realizacji wszelkich inwestycji i zadań są dofinansowania. „Będę się starać szukać
wsparcia zewnętrznego wszędzie tam,
gdzie będzie to możliwe” - to fragment
pana wypowiedzi. Dziś widzimy, że za
słowami rzeczywiście poszły czyny...

Tak. Zabiegamy o dofinansowanie gdzie
tylko się da. Pozyskujemy środki zarówno
z programów rządowych, jak np. Fundusz
Dróg Samorządowych, ale również od
Samorządu Województwa Pomorskiego
i z funduszy unijnych. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację ul. Fiołkowej
w Czapielsku oraz drogę w Lisewcu. Realizujemy także tzw. „projekt miękki” pn.
„Jajko i kura”. To program dla przedszkoli
pozwalający podnieść możliwości i ofertę
zajęć dodatkowych, ale również obejmuje
on zakup różnego rodzaju sprzętu do placówek. Tutaj mamy też bardzo wysokie
dofinansowanie na poziomie 2 mln zł. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Muszę
pochwalić pracowników kolbudzkiego
magistratu, którzy mają z tego tytułu dużo
pracy, ale wywiązują się z niej wzorowo.
Dotyczy to zarówno pań odpowiedzialnych
za pozyskiwanie środków zewnętrznych,
ale również referatu inwestycji, księgowości i wielu innych działów. To taki system
naczyń połączonych, dopiero razem tworzymy coś ważnego i jesteśmy skuteczni.
Kolbudzki zespół to wie. Każde pozyskane
dodatkowe środki to dla nas duża radość,
ale też nakłady pracy, którą trzeba wykonać, aby osiągnąć cel. Za tę sumienną pracę bardzo moim pracownikom w tym miejscu dziękuję!
Samorządowcem nie jest łatwo być,
a doskonale wiedzą o tym wszyscy, którzy zarządzają magistratami i w nich
pracują. Zapytam więc nieco przewrotnie, bo o tym, co się udało zrobić – wiemy. Co chcieliby Państwo w tym nowym
2020 roku poprawić? W jakim kierunku
chcą Państwo skierować swoją większą
uwagę?
Ten rok wbrew pozorom może być dużo
trudniejszy niż poprzedni. Czeka nas, jak
wszystkie samorządy, znaczny wzrost nakładów na oświatę aż o 20 procent. Gmina
Kolbudy nigdy nie oszczędzała na tej dziedzinie życia, więc dla nas to jest kilkanaście
milionów złotych dodatkowych wydatków.
Ponadto zmniejszą się dochody z tytułu
podatku PIT. Niby tylko o 1 procent zmniejsza się podatek od osób fizycznych, ale to
się przekłada na ponad 1 mln zł wpływu
do budżetu gminy. Dodatkowo zwolnienie
z podatku osób do 26. roku życia to dla
naszego samorządu strata ok. pół miliona złotych. Dochody z PIT-u pewnie będą
większe niż w minionym roku przez to, że
wzrastają wynagrodzenia, ale mogły by
być jeszcze większe. To moglibyśmy automatycznie przenieść na kolejne inwestycje, bo z tego tak naprawdę mieszkańcy
rozliczają wójta – z realizacji inwestycji
i nowych projektów w gminie. Obecny rok
nie będzie łatwy, wiemy o tym już nawet
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z budżetu, który został przyjęty przez Radę
Gminy na początku stycznia. Będzie on nawet trudniejszy niż poprzedni. Wolimy jednak patrzeć optymistycznie, gdyż miniony
rok również zapowiadał się jako trudny,
a finalnie wyszedł bardzo dobrze.
Ilekroć rozmawiamy zawsze „czuć”, że
niezwykle bliską pana sercu inwestycją
jest Szkoła Metropolitalna w Kowalach.
Czy jest ona zakończona w stu procentach?
Nasza Szkoła Metropolitalna jest dziełem partnerstwa z miastem Gdańsk oraz
gminą Pruszcz Gdański, a więc też koszty
eksploatacji rozkładają się na trzy samorządy, proporcjonalnie do liczby uczniów.
Uczniów z naszej gminie jest najwięcej,
więc też najwięcej dokładamy do funkcjonowania placówki, ale to nic złego. Cieszymy się, że mamy tę szkołę, w ubiegłym
roku we wrześniu otworzyliśmy przy niej
najnowocześniejszą w gminie halę sportową. Placówka jest więc prawie kompletna.
Mówię „prawie”, ponieważ w perspektywie
jest też budowa basenu. Na ten moment
nie chcę deklarować terminu, gdyż wiele
zależy od ustaleń z partnerami, czyli miastem Gdańsk i gminą Pruszcz Gdański. Najpierw musimy zakończyć budowę basenu
w Kolbudach. Kiedy oddamy ten obiekt
do użytku i poznamy koszty jego funkcjonowania, będziemy mogli planować
powstanie kolejnego. Baseny z reguły nie
są rentowne, ale to nie jest najważniejsza
kwestia. Takie obiekty mają przede wszystkim służyć mieszkańcom. Musimy zadbać
też o to, by nie dokładać zbyt dużych środków do pływalni. Korzystanie z basenu nie
będzie co prawda bezpłatne, ale musimy
tak zaplanować i przygotować finanse, by
pogodzić te dwie kwestie. Tak, aby basen
był łatwo dostępny dla mieszkańców i jednocześnie aby gmina nie ponosiła zbyt wysokich kosztów jego utrzymania.
Wspomniał pan o pływalni w Kolbudach.
Na jakim etapie są prace?
Faktycznie, jesteśmy w trakcie budowania
pływalni w Kolbudach. Planowy termin
zakończenia prac to jesień 2021 r. Mam
nadzieję, że będzie to 1 września, aby wraz
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
oddać ten obiekt uczniom i mieszkańcom.
Wykonawca pierwszego etapu budowy
przeprowadza prace terminowo, zgodnie
z harmonogramem i dzięki temu widać już,
jak rosną mury pływalni. Termin zakończenia pierwszego etapu to 31 sierpnia br.
Przetarg na realizację drugiego i jednocześnie ostatniego etapu ogłosimy w połowie
roku.
Inne wiodące inwestycje w 2020 roku?
Zdecydowanie to budowa dróg. Dwie
pierwsze inwestycje już ukończyliśmy,
cztery są w trakcie realizacji, a jedna
wkrótce się rozpocznie, gdyż jesteśmy
już na końcu procedury przetargowej. Co
bardzo ważne, dzięki temu, że uzyskaliśmy zewnętrzne dofinansowanie, które
pokryje połowę kosztów tych projektów,
mamy wolne środki na kolejne inwestycje. Ukończyliśmy pierwszy etap budowy
ul. Podgórnej w Jankowie i realizujemy już
kolejny. Wykonaliśmy kolejny etap ul. Poto-
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kowej w Lisewcu. W budowie są już ul. Konopnicka w Ostróżkach i ul. Przedszkolna
w Kolbudach. W trakcie rozstrzygnięcia jest
przetarg na wykonanie ul. Żurawiej w Otominie. Te inwestycje powinny się zakończyć w połowie roku. Wkrótce też rozpoczną się prace na ul. Fiołkowej w Czapielsku.
Dodatkowo budujemy przedszkole w Kowalach, którego termin otwarcia zaplanowany jest na 1 września br. Oprócz dużych
inwestycji drogowych, oświatowych czy
też obiektów sportowych jak pływalnia,
mamy też mniejsze inwestycje, m.in. budowa oświetlenia, która wbrew pozorom jest
bardzo istotnym projektem dla mieszkańców, aby bezpiecznie dostali się do swoich
domostw. Jedną z ważniejszych zaplanowanych inwestycji jest również rozbudowa
szkoły w Bielkówku. Ten projekt znajduje
się w wieloletniej prognozie finansowej
gminy, zarezerwowaliśmy już środki na ten
cel i jeżeli w międzyczasie nie pojawią się
żadne dodatkowe wydatki, to w przyszłym
roku rozpoczniemy rozbudowę tej placówki. Mamy też w planach budowę nowego
ośrodka zdrowia, gdyż z przeprowadzonej
analizy wynikło, że rozbudowa obecnego
ośrodka byłaby dużo droższa niż budowa
całkiem nowego obiektu. Mamy już koncepcję, obecnie jest realizowany projekt.
W tym przypadku również mamy zarezerwowane środki na kolejny rok na budowę.
Pomimo planu naprawczego, który zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, cały czas
patrzymy na wydatki bieżące i rozsądnie
planujemy, aby mieć środki na realizację
kolejnych projektów bez konieczności zadłużania gminy.
Jakie najważniejsze wyzwania stoją
w najbliższym czasie przed Kolbudami?
Z natury jestem optymistą i każdy problem
traktuję jako wyzwanie, a nie problem
i staram się znaleźć jego rozwiązanie. Te
niestety pojawiają się same, jak chociażby kwestia oświaty, o której rozmawialiśmy. Zwiększenie nakładów na ten obszar
wymaga dużej uwagi i zastanowienia się
na planowaniem kolejnych inwestycji.
Pierwotnie rozpoczęcie budowy nowego
ośrodka zdrowia planowaliśmy jeszcze w
tym roku, ale już wiemy, że to raczej nie będzie możliwe. Plan jest taki, że poczekamy
na projekt tego ośrodka, wtedy będziemy
wiedzieć, jaki jest ostateczny kosztorys
jego budowy. Zobaczymy też, czy uda nam
się zdobyć dodatkowo środki zewnętrzne
na realizację tego zadania. Wtedy będziemy wiedzieć na pewno, czy uda się wystartować jeszcze w tym roku z tą inwestycją,
czy już w kolejnym. Podobnie jest z każdą
inną inwestycją. Wiem, że mieszkańcy
mogą mieć wobec nas duże oczekiwania,
ale każdorazowo proszę o odrobinę cierpliwości. Efekty z całą pewnością będą,
ale potrzeba na to czasu. Nie można zrobić
wszystkiego naraz. Czasami trzeba poczekać, bo może pojawi się jakiś nowy program, który będzie korzystniejszy. Podkreślam wagę inwestycji, gdyż przez pryzmat
tego, my samorządowcy, jesteśmy najbardziej oceniani przez mieszkańców.
Gmina Kolbudy ma już za sobą współpracę międzysamorządową przy budo-

wie Szkoły Metropolitalnej w Kowalach.
A czy teraz realizowane są lub będą
w najbliższym czasie kolejne wspólne
projekty?
W tym momencie żadnego takiego wspólnego zadania nie realizujemy. Aczkolwiek
w zeszłym roku podpisaliśmy z samorządowcami sąsiadujących gmin listy intencyjne w sprawie rewitalizacji linii kolejowej
nr 229 z Pruszcza Gdańskiego przez Kolbudy do Starej Piły oraz przedłużenia linii
SKM na południe Gdańska, a w dalszej perspektywie, mam nadzieję, pojawi się plan
poprowadzenia jej w kierunku gminy Kolbudy. Będziemy więc nie tylko bacznie się
przyglądać, ale chcemy też uczestniczyć
w procesie kształtowania projektu i mieć
swój głos, żeby ta kolej do nas dotarła.
Przyglądamy się też powstawaniu bajpasu
kartuskiego, który będzie łączył Żukowo
z Gdańskiem przez Starą Piłę, która jest
takim miejscem, gdzie Gmina Kolbudy
mogłaby się wpiąć do sieci kolejowej Pomorza. Dopóki nie zostanie przywrócona
kolej przez gminę Kolbudy, można byłoby
chociaż uruchomić dowozy autobusami do
Starej Piły, a tam płynnie się przesiąść na
kolej PKM. Tym sposobem w ciągu zaledwie
25 minut mieszkańcy mogliby dojechać do
Gdańska Wrzeszcza, co samochodem jest
praktycznie niemożliwe, szczególnie w godzinach szczytu.
A inwestycje związane z ekologią i odnawialnymi źródłami energii. Sąsiadująca
z Kolbudami gmina Przywidz, trzeba
przyznać, że ma się czym chwalić jeśli
chodzi o fotowoltaikę. Czy również gmina Kolbudy planuje realizację podobnych eko-rozwiązań?
Rzeczywiście, muszę przyznać, że gmina
Przywidz jest faktycznie liderem, jeśli chodzi o takie rozwiązania w naszym powiecie.
My natomiast prawdopodobnie będziemy
pierwszą gminą w Polsce, która będzie posiadać farmę fotowoltaiczną na zbiorniku
wodnym, konkretnie Jeziorze Łapińskim.
Jest to projekt pilotażowy i będzie pierwszą taką inwestycją w Polsce. Projekt jest
już obecnie na etapie uzgodnień z inwestorem i jeżeli wszystkie uwarunkowania środowiskowe będą dopięte, wkrótce zostanie
rozpoczęta budowa farmy fotowoltaicznej
na wodzie. Wcześniej przeprowadziliśmy
rozmowy z inwestorem chcąc zabezpieczyć
nasze interesy, aby farma nie zablokowała
naszych atrakcji turystycznych. Jezioro
w Łapinie cieszy się dużym powodzeniem
wśród amatorów pływania kajakiem czy
rowerem wodnym i chodziło nam o to, aby
jedna inwestycja nie zablokowała możliwości turystycznych. Z naszych uzgodnień
wynika, że sama farma będzie zlokalizowana przy samej tamie na obszarze ok.
0,5 ha, więc zajmie tylko maleńką część
tego dużego zbiornika. Dlaczego farma na
wodzie? Zakłada się, że dzięki naturalnemu
chłodzeniu od wody wzrośnie efektywność
paneli o ok. 10-15 procent. To przekłada się
na wytworzenie większej ilości energii, co
niewątpliwie jest dodatkową korzyścią.
Dziękuję za rozmowę.
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Nadrobić zaległości i zapewnić zysk
Rozmowa z Piotrem Masnym, prezesem spółki „Pomkol”
W połowie stycznia br. objął pan funkcję Prezesa „Pomkolu”. Jak określiłby pan kondycję firmy w dniu rozpoczęcia
pracy w spółce? Chodzi mi przede wszystkim o kwestie finansowe i organizacyjne.
Zaniedbania były praktycznie w każdym obszarze działalności, zaczynając od tragicznego
stanu finansów. Sięgające 2-3 miesięcy zaległe
zobowiązania wobec kontrahentów wynosiły ponad 300 000 zł, zaległe należności wobec
spółki na kwotę ponad 300 000 zł i strata za
rok 2019 w wysokości ponad 230 000 zł. Brakowało też tak podstawowych elementów jak
ubezpieczenie zakładu czy służba BHP. W takiej
sytuacji brak aktualnych szkoleń zawodowych
pracowników czy przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy praktycznie całej
załogi to krople w morzu potrzeb do zrealizowania w trybie natychmiastowym. Do dzisiaj pracę
zakładu w dużym stopniu paraliżują złe stosunki
z dostawcami, którzy zablokowali dostawy materiałów produkcyjnych w związku z niewywiązywaniem się spółki z terminów płatności. Można tak długo wymieniać. Ja wolę skupić się na
przyszłości, jakkolwiek opisane powyżej zaległości czy błędy będą na nas ciążyć i ograniczać
możliwości rozwoju jeszcze przez długi czas.
W pana opinii istniały przesłanki do ogłoszenia upadłości zakładu? Gmina Kolbudy
pod koniec ubiegłego roku udzieliła spółce
pożyczki. Na co zostały wykorzystane te pieniądze?
Nie mam wątpliwości, że bez tej pożyczki zakład
byłby dzisiaj na drodze do ogłoszenia upadłości.
Mimo posiadania zamówień nie byłby w stanie
zakupić potrzebnych do produkcji materiałów
i wypłacić wynagrodzeń załodze. Pieniądze te
zostały przeznaczone na pokrycie najstarszych
zobowiązań (co umożliwiło zakupy) i wypłaty
wynagrodzeń.
Zakład przez szereg lat bazował na współpracy z kontrahentami z Niemiec. Były to jednak
głównie zlecenia doraźne bez długoterminowych umów, w większości pochodzące z jednej firmy.
Bardzo sobie cenię długoletnią współpracę bo
buduje ona zaufanie – jedną z najważniejszych,
obok rentowności, cech zdrowego biznesu. Wyrazem takiego zaufania ze strony naszych klientów z Niemiec jest fakt, że pomimo braku umów
są z nami od wielu lat. To dzięki nim ten zakład
istnieje a my jesteśmy w stanie realizować ich
zamówienia terminowo, zapewniając oczekiwaną jakość. Moją intencją jest, żeby z nami zostali
jak najdłużej. Jeżeli pokażemy, że potrafimy się
rozwijać i unowocześniać, to nie mam wątpliwości co do kontynuacji tej współpracy. Z umowami i na zdrowych zasadach.
Nie jest tajemnicą, że od pewnego czasu liczba zamówień od zachodnich sąsiadów była
jednak zdecydowanie mniejsza. Czy próbował pan uzyskać od niemieckich kontrahentów informację, o przyczynach spadku zamówień dla spółki?
Tak, otrzymałem ją. Właścicielka największego, odpowiedzialnego za ponad 80 procent zamówień kontrahenta, poinformowała mnie, że
po wizycie w zakładzie na początku 2019 roku
uznali „Pomkol” za tykającą bombę i postanowili poszukać innych dostawców. Przyczyną
takiej opinii był ewidentny brak inwestycji, rozwoju, standardów czyli tego wszystkiego co staramy się dzisiaj stworzyć lub przywrócić.
Oprócz nadrabiania zaległości myśli pan również o innych kierunkach rozwoju „Pomkolu”?
Chcąc się rozwijać nie możemy bazować tylko
na naszych obecnych klientach z uwagi na sezonowość ich zamówień. Z kilkunastu dotychczasowych spotkań i rozmów, połączonych
z prezentacją potencjału spółki, wyłania się
jasny plan kierunku, w którym chcę ją rozwijać.
Zainteresowanie szeroko rozumianej branży
morskiej jest wielce obiecujące. Branża ta „stoi
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stalą” – a to jest dziedzina naszych kompetencji
i doświadczenia. I to jest pomysł na ten zakład
– kooperacja z branżą morską, a w przyszłości
offshore.
Może są już jakieś konkretne oferty współpracy?
Tak. Na ukończeniu jest projekt dla klienta z
branży morskiej i jeżeli nasza praca spełni jego
oczekiwania, to czekają następne. Na kolejny
projekt dla branży złożyliśmy już ofertę. To są
konkrety. Poza nimi czekają nas już umówione
spotkania i inspekcje zakładu. Jak do tej pory
odbiór naszej spółki przez potencjalnych klientów jest bardzo pozytywny. Praktycznie każdy
kto nas odwiedza widzi potencjał, który ja zobaczyłem pierwszego dnia – załogę, maszyny
i miejsce.
Podczas sesji Rady Gminy powiedział pan, że
jednym z istotnych ograniczeń w rozwoju firmy jest brak certyfikatów potwierdzających
niemałe umiejętności załogi. Bez takich papierów trudno realizować zlecenia dla branży
morskiej. Ile czasu potrzeba aby nadrobić te
braki?
Tak, to jest jeden z wielu kontrastów, jakie znajdziemy w spółce. Mamy wykwalifikowaną załogę, ale bez dokumentów potwierdzających jej
kwalifikacje. I nie mówię tu o wymyślnych dokumentach dających uprawnienia do budowy
rakiet kosmicznych, ale o podstawowych dokumentach jak potwierdzenia kwalifikacji spawaczy czy odnowione uprawnienia do obsługi
wózków widłowych. Skalę zaniechań w tym
zakresie obrazuje kwota, o jaką wystąpiliśmy za
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy do
Krajowego Funduszu Szkoleń o dofinansowanie
20 kursów i egzaminów spawaczy oraz operatorów wózków widłowych. Jest to łącznie 80 000
złotych!
Szczęśliwie spawacz jest na liście zawodów deficytowych, w związku z tym mamy duże szanse,
że dla tej kluczowej z punktu widzenia naszej
działalności grupy pracowników otrzymamy 80
procent dofinansowania. Pyta pan o czas, ale
nie on jest tu kluczowy. Biorąc pod uwagę kwalifikacje załogi jest to kwestia kilkunastu dni. To
co nas ogranicza, to koszty uzyskania certyfikatów dla pracowników i uznania technologii. Są
to dziesiątki tysięcy złotych, które musimy znaleźć, bo jest to inwestycja w naszą przyszłość.
Czy w tej chwili firma posiada na tyle dużo
zleceń, żeby załoga nie musiała się obawiać,
że zabraknie pieniędzy na najbliższą wypłatę?
Od początku lutego spotykamy się z załogą
w każdy poniedziałek i na bieżąco informuję
wszystkich o aktualnej sytuacji. Finansowej w
pierwszej kolejności, bo każdy pracownik widzi ile ma pracy i ma świadomość tego, jak to
się przekłada na wynik finansowy. Wszystko
wskazuje na to, że lutowa wypłata nie jest zagrożona. Nasz do tej pory kluczowy klient, który
w styczniu zapowiedział praktyczne wycofanie
zamówień – szczęśliwie dla nas – nie dotrzymał
obietnicy z czego się bardzo cieszę. Nie ma co

ukrywać, że balansujemy na granicy rentowności, ale głęboko wierzę, że dzięki ciężkiej pracy
i przy odrobinie szczęścia teraz przetrwamy,
a później będziemy się spokojnie rozwijać.
Do tej pory spółka, chociaż w stu procentach
gminna, nie wykonywała zbyt wielu zleceń
na rzecz naszego samorządu. Czy teraz to się
zmieni?
O ile się orientuję „niezbyt wiele” to dość eufemistyczne określenie. Zmieni się to z pewnością. Już się zmienia. Mam nieodparte wrażenie,
że kiedy na horyzoncie pojawia się jakiś projekt
mający cokolwiek wspólnego z zakresem naszej
działalności, to urzędnicy gminni sięgają po telefon i dzwonią do „Pomkolu”. To niezmiernie
budujące. Bardzo dobrym przykładem jest propozycja Wójta, aby przymierzyć się do produkcji
wiat śmietnikowych. Na początku na potrzeby
wspólnot z naszej gminy. To bardzo dobry pomysł i w obliczu drastycznych podwyżek cen
wiat przez ich dotychczasowych producentów
mamy szansę na osiągnięcie obopólnej korzyści. My zarobimy, a mieszkańcy gminy otrzymają
lokalny produkt, dobrej jakości i w konkurencyjnej cenie.
Projekt wiaty 3x4 m jest już po „pierwszym czytaniu”. Musimy wprowadzić poprawki wytrzymałościowe, zatwierdzić go ostatecznie, i możemy ruszać z produkcją. Planujemy zaoferować
mieszkańcom usługę „pod klucz”. W tym celu
zebraliśmy oferty od firm budowlanych, rzecz
jasna z terenu naszej gminy, aby w kooperacji
móc zaoferować gotowy produkt. Najpóźniej do
końca lutego pełna oferta będzie gotowa.
Ale to nie wszystko. Wieść gminna roznosi się
tak szybko, że jeszcze zanim projekt wiaty 3x4
był gotowy, skontaktował się z nami jeden z lokatorów wspólnoty z Kowal, z pytaniem o wiatę.
Nie tylko z pytaniem. Przysłał wymiary, zdjęcia
i szkic, zarówno lokalizacji, jak i wiaty do tej lokalizacji pasującej! Jest to już drugie zapotrzebowanie na wiatę 2,20 x 3,20 mieszczącą trzy
duże i jeden mały kontener. Czekamy na dwa,
trzy zamówienia więcej i taką wiatę też wyprodukujemy.
Mówił Pan podczas spotkania z radnymi, że w
zakładzie nie było osób odpowiedzialnych za
marketing i sprzedaż. Czy na tym polu udało
się już wdrożyć jakieś zmiany. Bez tego trudno chyba dziś funkcjonować nawet drobnym
przedsiębiorcom, a „Pomkol” to przecież
duża firma zatrudniająca ponad 60 pracowników.
Nie było odpowiedzialnych, ale byli ochotnicy, którzy dbali o zamówienia od istniejących
klientów. Nie będę wymieniał z nazwiska ale
jeśli to czytają – bardzo im za to dziękuję. Nie
stworzyliśmy sensu stricto działu sprzedaży,
ale wykorzystując chęć i pomysły „starych”
pracowników, oraz moje kontakty i doświadczenie w tym zakresie uważam, że dajemy sobie
całkiem nieźle radę. W przyszłości z pewnością
powstanie stanowisko odpowiedzialne za działania sprzedażowe i marketingowe, na obecnym
etapie wykorzystamy do maksimum nasz istniejący potencjał.
Przy zmianie prezesa załoga obawiała się
zwolnień. Plotkowano nawet o możliwej likwidacji spółki. Pracownicy mają się czego
obawiać?
Nie. Wielokrotnie mówiłem, że załoga to największy kapitał tej spółki. Najważniejsze jest to,
żeby miała pracę, dzięki której spółka osiągnie
zysk i będzie mogła się rozwijać.
Z takim założeniem podjąłem się tej pracy.
Dziękuję za rozmowę.
(ron)
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Pręgowo. 98 urodziny Pana Feliksa

Czapielsk. Fiołkowa podpisana

Swoje 98 urodziny świętował mieszkaniec Pręgowa, Feliks Bazychowski. Jednym z gości, którzy odwiedzili szacownego Jubilata
był Wójt Gminy Kolbudy. Andrzej Chruścicki złożył serdeczne życzenia i wręczył seniorowi urodzinowy prezent oraz pamiątkowy
list.
Bohater uroczystości w latach 1980-1984 pełnił funkcję Radnego
Gminy Kolbudy. Przez wiele lat mocno angażował się w działalność
na rzecz społeczności lokalnej. Jubilat szybko znalazł wspólny
język z Wójtem zasypując gościa wieloma pytaniami dotyczącymi realizowanych aktualnie inwestycji. Pan Feliks jest na bieżąco
ze wszystkim co dzieje się w naszej gminie.
Jubilat często wspomina czasy II wojny światowej, podczas której
został poważnie ranny. Z pasją mówi też o dużej gromadce wnucząt
i prawnucząt, które chętnie i często go odwiedzają. Od niedawna
Jubilat jest też… prapradziadkiem.
Życzymy Panu Feliksowi wielu kolejnych rocznic w tak doskonałej
kondycji!
(ron)

Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę z wykonawcą modernizacji ulic Fiołkowej i Jezuickiej w Czapielsku. Inwestycja
realizowana będzie w trybie zaprojektuj i zbuduj. Prace budowlane, które powinny rozpocząć się latem br., poprzedzone
zostaną opracowaniem projektu. Asfaltowa nawierzchnia powinna pojawić się przed końcem bieżącego roku.
Wraz z nową drogą powstanie oświetlenie, które pojawi się nie tylko na ulicach Fiołkowej i Jezuickiej, ale również na Skrzypowej, Nasturcji i części Tymiankowej.
Na początku ulicy Fiołkowej zaprojektowano również chodnik
o długości 200 metrów i szerokości od 1,25 do 2 metrów, który
ułatwi mieszkańcom dostęp do cmentarza. Przebudowa chodnika
planowana jest też na końcowych metrach ulicy Fiołkowej, gdzie
droga gminna łączy się z drogą powiatową i ciągiem pieszym wiodącym w kierunku Kolbud.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
(ron)

WFOŚiGW.
Częściowe umorzenie pożyczki

Otomin.
Drugi etap ulicy Żurawiej

Na wniosek naszego samorządu Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku częściowo umorzył
pożyczkę udzieloną Gminie Kolbudy na „Modernizację kotłowni
Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim”.
Dzięki decyzji, którą wójtowi Andrzejowi Chruścickiemu przekazał
Prezes Zarządu WFOŚIGW w Gdańsku Maciej Kazienko, w naszym
budżecie pozostanie kwota niemal 13 tysięcy złotych.
Pożyczka została udzielona w 2014 roku i wynosiła 133 700 zł.
(ron)

Rozpoczęły się prace związane z budową drugiego etapu ulicy
Żurawiej w Otominie. W związku z inwestycją mieszkańców czekają
utrudnienia. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Prace potrwają do końca lipca br.
Długość zmodernizowanego odcinka wyniesie ponad pół kilometra.
Połączy wyremontowaną już cześć z ulicą Okrężną, przy wjeździe do
lasu. Powstanie też szeroki na 3 metry ciąg pieszo-rowerowy.
Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
(ron)
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Z Radnymi o najpilniejszych
inwestycjach oświatowych

Najpilniejsze inwestycje oświatowe były jednym z tematów styczniowego posiedzenia Komisji wspólnej Rady Gminy
Kolbudy. Omówiono bieżące potrzeby modernizacji i remontów oraz kilka większych i zarazem bardziej kosztownych
projektów. Oprócz budowy krytej pływalni w Kolbudach czy nowych pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Kowalach w harmonogramie zadań ujęto rozbudowę budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, a w dalszej
perspektywie budowę nowej szkoły w Jankowie Gdańskim.
Największą realizowaną obecnie inwestycją z zakresu infrastruktury oświatowej jest
budowa pierwszej w gminie krytej pływalni, której koszt szacuje się na 16,3 miliona
złotych. Jej mury zaczynają piąć się w górę,
a oddanie obiektu do użytku planowane
jest na wrzesień 2021 roku. Zaawansowane prace prowadzone są również przy
budowie nowych pomieszczeń Gminnego
Przedszkola w Kowalach, które zostaną oddane do użytku we wrześniu br. W placówce powstaną dodatkowe miejsca dla około
setki dzieci w wieku 3-6 lat.
O tych oraz o innych – planowanych w bliższej i dalszej perspektywie – projektach
opowiadał Radnym kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Adam Babkiewicz.
Zakończenie budowy basenu powinno
zbiec się w czasie z rozpoczęciem oczekiwanej przez mieszkańców Bielkówka gruntownej modernizacji tamtejszej szkoły.
Inwestycja polegać będzie m.in. na wyburzeniu istniejącej obecnie hali sportowej,
której remont byłby w tej chwili nieopłacalny. Odświeżona zostanie również istniejąca obecnie część szkoły.
– Przeprowadzone ekspertyzy wykazały, że
izolacja wewnątrz ścian obiektu uległa biodegradacji i opadła – mówił Adam Babkiewicz. – W efekcie zimą wewnątrz hali panują
niskie, a latem bardzo wysokie temperatury.
Obiekt nie posiada też wentylacji, co utrudnia prowadzenie zajęć. Wraz z nową halą
sportową powstać mają również dodatkowe
pomieszczenia dydaktyczne oraz zaplecze
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sanitarne. Liftingowi poddane zostaną również istniejące pomieszczenia szkoły. Obecnie ośmioklasowy obiekt jest zbyt ciasny dla
205 uczniów kształcących się w tej placówce.
Jak zapewnia wójt Andrzej Chruścicki gmina przygotowuje się finansowo do przeprowadzenia tej szacowanej na od 6,5 do 8 milionów złotych inwestycji, a zaoszczędzone
środki zasilają budżet przeznaczony na
realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina
Kolbudy zabezpieczyła na ten cel środki
w kwocie niemal 4 milionów złotych
– Mamy świadomość, że ta inwestycja jest
niezbędna – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Już w tej chwili w szkole jest ciasno, a sołectwo Bielkówko dynamicznie się rozwija.
Obiecałem mieszkańcom podczas zebrań
sołeckich, że inwestycję rozpoczniemy w 2021
roku. Myślę, że będziemy w stanie wywiązać
się z tej zapowiedzi. Liczę, że uda się pozyskać
na ten cel również środki pozabudżetowe.
Marzenia o nowej szkole nie są obce również mieszkańcom Jankowa Gdańskiego,
które podobnie jak Bielkówko szybko się
rozwija. W tej chwili młodzi mieszkańcy
sołectwa dojeżdżają do szkoły w Kolbudach. W planach gminy jest jednak budowa
placówki oświatowej, w której powstanie
szkoła z klasami I-III, a także trzyoddziałowe przedszkole i „zerówka”. Inwestycja
zostanie zrealizowana przy ulicy Sportowej
na terenie boiska piłkarskiego w bezpośrednim sąsiedztwie nowego placu zabaw
i zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

– Posiadamy już koncepcję nowej placówki, która została zaprezentowana Radnym
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wszyscy
obejrzeli ją z podziwem, ale i ze świadomością niemałych kosztów jakie pochłonie realizacja projektu. Nie ulega wątpliwości, że
to bardzo kosztowana inwestycja, do której
musimy się dobrze przygotować. Szacujemy,
że kompleksowa realizacja zadania pochłonie około 12 milionów złotych. Sondujemy
obecnie różne możliwości dofinansowania
tego zadania. Nie ulega wątpliwości, że
Jankowo Gdańskie potrzebuje własnej szkoły. Dziś nie pokuszę się jednak o wskazanie
konkretnej daty rozpoczęcia budowy. Inwestycja musi zostać poprzedzona wprowadzeniem zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego co może
potrwać około dwóch lat.
Rozbudowa placówki przydałaby się również w ZKiW w Lublewie Gdańskim. Jak mówił podczas posiedzenia komisji kierownik
Referatu inwestycji i Remontów inwestycja
miałaby polegać na dobudowaniu pietra
nad wejściem do szkoły, co pozwoliłoby na
utworzenie dwóch dodatkowych sal lekcyjnych.
Podczas posiedzenia komisji omówiono
również mniejsze, ale niezwykle ważne
zadania, jak wymiana starego węglowego
pieca centralnego ogrzewania w szkole
filialnej w Buszkowach czy budowa nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej w Pręgowie.
(ron)
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Inwestycje na obiektach sportowych
w Kolbudach i Kowalach

Pierwszy od ponad dwudziestu lat remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na stadionie w Kolbudach, nowe specjalistyczne kontenery szatniowo-sanitarne w Kowalach i montaż profesjonalnego oświetlenia boiska treningowego
w Kolbudach – to inwestycje, które w ostatnich tygodniach realizowano na gminnych obiektach sportowych.

Władze Gminy Kolbudy przykładają dużą
wagę do prawidłowego rozwoju adeptów
futbolu, którzy doskonalą swoje umiejętności w piłkarskich akademiach w Kolbudach i Kowalach. Aby poprawić warunki
treningowe oraz bezpieczeństwo sportowców zdecydowano się na przeprowadzenie
inwestycji, które poprawią komfort zajęć.
W Kolbudach, po raz pierwszy od ponad
dwóch dekad od wybudowania obiektu,
zdecydowano się na gruntowny remont
nadgryzionych zębem czasu i zagrzybionych pomieszczeń.
– W szatniach i pomieszczeniach sanitarnych
skuto stare tynki i położono nowe. Wymieniono też instalacje wodne oraz przerobiono
kanalizacyjne – mówi Adam Babkiewicz,
kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Urzędu Gminy Kolbudy. – Odnowione zostały posadzki, a także stolarka drzwiowa
i okienna. Wymieniono również instalację
elektryczną i zmodernizowano system grzania wody. W gruntownie wyremontowanych
pomieszczeniach pojawiła się nowa armatura sanitarna i nowoczesne wyposażenie
szatni. Zrobiło się jaśniej i nowocześnie.
Zmiany nastąpiły również na obiekcie w Kowalach, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie
boiska ustawiono cztery specjalistyczne,
połączone ze sobą kontenery szatniowo-sanitarne. Znajdziemy w nich dwie strefy
umożliwiające przebieranie oraz kąpiel,
a także część magazynową i pomieszczenie dla trenerów.
– Do tej pory zawodnicy przebierali się w pomieszczeniach pobliskiej świetlicy wiejskiej

– mówi Adam Babkiewicz. – Aby się do nich
dostać trzeba było przejść na drugą stronę
ulicy Glazurowej, która została wyremontowana we wrześniu 2018 roku. Modernizacja
nawierzchni drogi sprawiła, że w okolicy boiska znacznie zwiększył się ruch pojazdów,
co stwarzało realne zagrożenie zwłaszcza
dla najmłodszych piłkarzy. Trzeba było
szukać nowych rozwiązań, aby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie trenować i rozgrywać mecze na obiekcie. Zdecydowaliśmy
się na specjalistyczne i komfortowe kontenery. W pomieszczeniach świetlicy, dzięki
zewnętrznym środkom pozyskanym przez
gminę, można było natomiast utworzyć
Klub Senior+. Obecnie planujemy wykonać
utwardzenie terenu wokół nowych, bezpiecznych kontenerów szatniowych.
Dobiegają też końca prace związane
z montażem nowego oświetlenia na boisku
treningowym przy stadionie w Kolbudach.
Wokół obiektu pojawi się w sumie osiemnaście opraw oświetleniowych na sześciu
słupach.
Pozostaje mieć nadzieję, że zmodernizowana infrastruktura dobrze służyć będzie
naszym sportowcom w nowym sezonie.
Dotychczasowe wyniki osiągane przez
młodzież, która doskonali umiejętności
pod okiem fachowej kadry trenerskiej
w Kolbudach i Kowalach pokazują, że warto inwestować w rozwój młodych sportowców. (ron)

Taniec terapeutyczny dla seniorów
Zajęcia dla starszych mieszkańców odbywają się w poniedziałki (godz. 17.4518.45) w Klubie Senior+ w Kowalach ul.
Glazurowa 1 oraz we wtorki (godz. 18.0019.00) w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach (Szkoła Podstawowa w
Kolbudach) ul. Wybickiego 33.
Warsztaty taneczne prowadzi trenerka
Karina Kocieniewska – dyplomowany

i certyfikowany instruktor tańca terapeutycznego, arteterapeuta, trenerka AQUA
DANCE, jedna z nielicznych w Polsce trenerka tańca na wózkach inwalidzkich.
Karina Kocieniewska w 2019 roku została
nominowana do tytułu Osobowości Roku
Dziennika Bałtyckiego w kategorii działalność społeczna i charytatywna.
(ron)

Król Artur i Akademia Sportu Kolbudy?
Zna go każdy kibic szczypiorniaka. To
prawdziwa legenda polskiej piłki ręcznej. W 2007 roku zdobył tytuł wicemistrza
świata. Reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku.
Rok później z kadrą narodową sięgnął
po brązowy medal mistrzostw świata w
Chorwacji. To właśnie efektowna bramka
zdobyta przez Artura Siódmiaka w meczu
z Norwegią, na kilka sekund przed końcem
spotkania, dała Polsce zwycięstwo 31:30
i otworzyła drogę do walki o medal. Po tym

Wiadomości z Gminy Kolbudy

spotkaniu okrzyknięto go bohaterem narodowym. Mówiono i pisano o nim Król Artur.
Legendarny obrotowy, Artur Siódmiak
chętnie zająłby się szkoleniem młodych
szczypiornistów w Gminie Kolbudy. Właśnie w tej sprawie spotkał się w styczniu
z wójtem Andrzejem Chruścickim. Rozmowa dotyczyła współpracy byłego reprezentanta kraju z Akademią Sportu Kolbudy.
Panowie zakończyli spotkanie w dobrych
nastrojach i z dużymi nadziejami…
Do tematu z pewnością wrócimy.
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Pogoda podczas ferii nie zepsuła zabawy
Pogoda podczas tegorocznych ferii zimowych nie sprzyjała białemu szaleństwu. Dodatnie temperatury zmusiły
organizatorów „Ferii na stoku” do wdrożenia alternatywnego planu zajęć. Jak się jednak okazało do dobrej zabawy zimą wcale nie potrzeba śnieżnego puchu. Przekonały się o tym dzieci biorące udział w zorganizowanych przez
Gminę Kolbudy zajęciach. Ze wszystkich gminnych ofert skorzystało w sumie kilkuset młodych mieszkańców.
Zamiast nart i sanek były łyżwy i lodowisko
przy popularnej hali „Olivia”. Nawet najmłodsi łyżwiarze bardzo szybko opanowali
tę niełatwą sztukę i doskonale radzili sobie
na śliskim podłożu. Dobre nastroje i ogromna ciekawość towarzyszyły młodzieży także
podczas wizyty w gdyńskim Centrum Nauki
Experyment. Zabawy z wodą, lodem, stanowiska do nauki zasad pierwszej pomocy
przedmedycznej czy łamigłówki dostarczały wiele emocji i radości.
Nie mniej wesoło i ciekawie było w sopockim
Aquaparku, gdzie uczestnicy „Ferii na stoku”
oddawali się wodnemu szaleństwu. Młodzież
udała się również do kina. Seans filmowy stanowił chwilę odpoczynku od pożerających

niemało energii zajęć sportowych.
Trudno wyobrazić sobie zimowe zabawy
bez trafiania śnieżkami do celu. W alternatywnym planie zajęć białe kulki zastąpiono
laserowym sprzętem do elektronicznego
paintballa. Wiele frajdy dostarczyły naszym mieszkańcom również trampoliny,
reflex room i liczne symulatory.
Do dyspozycji uczestników była też sala
sportowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach. Kto nie miał ochoty na
aktywność fizyczną brał udział w zajęciach
plastycznych organizowanych w świetlicy.
Młodzież brała też udział w grach i zabawach terenowych.
W dofinansowanych przez Urząd Gminy

Kolbudy zajęciach wzięło udział 200 młodych mieszkańców. Setki dzieci odwiedziły
również nasze „Kino malucha”. Dużą popularnością cieszyły się też zajęcia organizowane przez poszczególne sołectwa.
(ron)

WOŚP. Gmina Kolbudy z rekordową kwotą 35 653,13 zł!
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Kolbudy udowodnili, że mają wielkie serca. W niedzielę 12 stycznia od godzin porannych do puszek czterdziestu wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szerokim strumieniem płynęły monety i banknoty od mieszkańców poszczególnych sołectw. Ostatecznie udało się nam zebrać rekordową kwotę 35 653,13
złotych, która przeznaczona zostanie przez Fundację Jurka Owsiaka na dziecięcą medycynę zabiegową. To o ponad 5 tysięcy złotych więcej niż w roku 2019.
Finał 28. edycji wielkoorkiestrowego grania, podobnie jak przed rokiem, zorganizowano w Kolbudach i Kowalach. Mieszkańcy
gminy licznie uczestniczyli w pokazach,
koncertach oraz licytacjach jakie odbywały się w sali koncertowej Urzędu Gminy
Kolbudy oraz w auli i stołówce Szkoły Podstawowej w Kowalach.
Na naszych scenach swoje umiejętności
prezentowali m.in. uczniowie gminnych
szkół, których śpiew, tańce i instrumentalne popisy oklaskiwała licznie przybyła publiczność. Mogliśmy też podziwiać uzdolnioną muzycznie młodzież, która swoje
talenty szlifuje podczas warsztatów i zajęć
organizowanych przez Gminę Kolbudy.
Występy zespołu „dęciaków” pod kierownictwem Jana Skałbani czy młodzieży ze
Studia Tańca Enzym w pokazach hip-hop

zawsze rozgrzewają publiczność. Nie inaczej było w przypadku wokalnych występów uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Kolbudach oraz gitarowych popisów
wychowanków Bartosza Paprota. Sporą
dawkę mocnego, brzmienia zafundowała
muzyczna gwiazda wieczoru, zespół FRAM.
Na zakończenie 28. Finału WOŚP nie mogło
zabraknąć oczywiście tradycyjnego światełka do nieba.
– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w 28. finał WOŚP w Gminie
Kolbudy – napisał w mediach społecznościowych, tuż po zakończeniu 28. Finału wójt
Andrzej Chruścicki. – Szczególnie dziękuję
grupie 40 wolontariuszy, którzy z rodzicami,
rodzeństwem, opiekunami od wczesnych
godzin rannych kwestowali na terenie całej
naszej gminy. Oczywiście podziękowanie

dla dzieci, młodzieży i osób, które uświetniły
finał różnymi pokazami, tańcem, śpiewem,
poczęstunkiem i innymi atrakcjami zarówno
w szkole w Kowalach jak i w sali koncertowej
Urzędu Gminy Kolbudy. Dziękuję również zespołowi FRAM, a także pracownikom urzędu,
którzy jeszcze liczą zebrane pieniądze. Wielkie podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy przekazali różne przedmioty do
licytacji i loterii. (ron)

Kalendarium wydarzeń kulturalnych i sportowych
29 lutego
– 1 marca 2020

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kowale ul. Sadowa 21– Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kolbudy.
Zgłoszenia elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://
www.chessarbiter.com.

8 marca 2020
godz. 19.00

Sala koncertowa UG Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 – „Dzień Kobiet Nie Tylko Dla Kobiet” – muzyczna podróż w lata
20’ 30’ 40’ XX wieku wraz z grupą Mietek Big Band. Zespół wykona utwory takich artystów jak Frank Sinatra, Ella
Fidgerald, Luis Armstrong, Tonny Bennett, Chet Baker, Diana Krall i wielu innych.

21-22 marca 2020

Szkoła Podstawowa w Kolbudach ul. Wybickiego 33 – „Radunka Run” – impreza biegowa. Trasy zawodów przebiegać będą przez najpiękniejsze zakątki Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Przywidz. Na całość
zawodów składać się będą cztery dystanse: 80km+/ 50km+ /10km/5km Nordic Walking oraz biegi dla dzieci. Więcej
informacji na https://fundacja-endorfina.pl/

29 marca 2020

Sala koncertowa UG Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 – Koncert Cherry Lee Mewis. To wokalistka, uznawana za jedną
z wschodzących gwiazd w Wielkiej Brytanii. Współpracowała do tej pory z wieloma wybitnymi artystami jak: Bernie
Marsden, Walter Trout, Robin Trower, Ronan Keating i wielu innych. Koncertuje zarówno na Wyspach, jaki i w Stanach Zjednoczonych.

3-4 kwietnia 2020 Sala koncertowa UG Kolbudy – V Kaziuczek Niemenczyński w Kolbudach. Tradycyjny jarmark Wielkanocny z naturalnymi produktami z Wileńszczyzny, połączony z występami artystycznymi gości z zaprzyjaźnionego miasta Niemenczyn na Litwie.
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