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Biulet yn informacyjny Rady i Urzędu Gminy

Nową drogą nad jezioro.
Oświetloną ścieżką do Kowal
już kilkaset opraw lamp oświetleniowych
w sołectwach. Teraz, w ramach podniesienia standardu oświetlenia, spółka zamontuje lampy na chętnie uczęszczanej przez
rowerzystów i spacerowiczów ścieżce.
– Jeszcze w tym roku lampy pojawią się na
odcinku od szkoły w Kolbudach do sklepu
„Biedronka” w Lublewie Gdańskim – mówi
Adam Babkiewicz. – Do wiosny powinien
być już oświetlony cały odcinek, aż do Kowal.
W sumie zamontowanych zostanie około 180
lamp oświetlających ciąg pieszo – rowerowy
łączący Kolbudy z Kowalami.
(ron)

Jedna z najbardziej reprezentacyjnych i intensywnie uczęszczanych części sołectwa Kolbudy przejdzie niebawem sporą metamorfozę. Chodzi o prowadzącą
do Gminnej Przystani Żeglarskiej ulicę Adama Ważnego i prostopadłą do niej
ulicę Skrzatów. Urząd Gminy Kolbudy rozstrzyga właśnie przetarg na realizację inwestycji. To nie jedyna dobra wiadomość. Na ciągu pieszo-rowerowym
wzdłuż drogi wojewódzkiej 221 zabłysną wkrótce kolejne lampy oświetleniowe.
Do wiosny przyszłego roku ścieżka powinna być oświetlona na całej długości,
aż do Kowal.
Wiele wskazuje na to, że zakończony niedawno sezon letni był ostatnim, w którym
do gminnego kąpieliska czy przystani żeglarskiej spacerowaliśmy po nierównych,
betonowych płytach. Urząd Gminy Kolbudy w postępowaniu przetargowym wyłania
wykonawcę modernizacji tej intensywnie
uczęszczanej w okresie wakacyjnym drogi.
– Prace powinny rozpocząć się jeszcze przed
końcem bieżącego roku i potrwają kilka miesięcy – mówi Adam Babkiewicz, kierownik
Referatu Inwestycji i Remontów. – Remont
ulicy Adama Ważnego i ulicy Skrzatów chcielibyśmy zakończyć przed przyszłoroczną
majówką. To okres, w którym działalność inauguruje Gminna Przystań Żeglarska, a okolica jeziora mocno ożywa.
Asfaltowa nawierzchnia i miejsca postojowe
Jak już informowaliśmy nowa droga prowadząca nad jezioro będzie miała szerokość 5 metrów. Jej nawierzchnia pokryta
zostanie masą bitumiczną. Chodnik i około
40 miejsc postojowych w bezpośrednim
sąsiedztwie przystani wykonane będą
z kostki betonowej, podobnie jak sąsiadu-
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jąca z ul. Adama Ważnego ulica Skrzatów.
Modernizacja obejmie odcinek od skrzyżowania z DW 221, przy sklepie, do drugiego
skrzyżowania z DW 221, w okolicy ul. Tartacznej. Łączna długość przebudowanego
ciągu komunikacyjnego na ul Adama Ważnego wyniesie około 600 metrów, a na ul.
Skrzatów ponad 200 metrów.
Planowane jest też poszerzenie drogi
i wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż
odcinka, przy którym mieści się przystań
i restauracja.
Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. W październiku wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda
pomorski Dariusz Drelich podpisali w tej
sprawie stosowną umowę.
Oświetlenie na całej długości ciągu pieszo-rowerowego
To nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców lubiących aktywną formę wypoczynku. Już niedługo powinien się rozpocząć montaż oświetlenia wzdłuż ciągu
pieszo – rowerowego z Kolbud do Kowal.
Na podstawie umowy zawartej przez Gminę Kolbudy ze spółką Energa wymieniono

Podsumowanie dwóch lat
kadencji
W drugiej połowie listopada miną dwa
lata od objęcia funkcji Wójta Gminy Kolbudy przez Andrzeja Chruścickiego. To
również dwa lata pracy Rady Gminy Kolbudy kadencji 2018-2023. Jak władze samorządowe wykorzystały ten czas?
 Szczegóły str. 4-5

Nie będzie referendum
Nie dojdzie do skutku referendum w sprawie odwołania Andrzeja Chruścickiego
z funkcji Wójta Gminy Kolbudy. Komisarz
Wyborczy odrzucił wniosek mieszkańców
o przeprowadzenie głosowania. W ocenie
Komisarza wniosek złożony przez grupę
mieszkańców nie zyskał wymaganego
poparcia przez co najmniej 10 procent
uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.
 Szczegóły str. 2

Anonimowymi ulotkami
zajmie się Policja
Policja zajmie się anonimowymi ulotkami oczerniającymi pracowników Urzędu
Gminy Kolbudy, które od pewnego czasu
znajdują w swoich skrzynkach pocztowych nasi mieszkańcy. Organy ścigania
zawiadomił o sprawie wójt Andrzej Chruścicki.
 Szczegóły str. 2
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Nie będzie referendum w sprawie
odwołania Wójta Gminy Kolbudy
Nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania Andrzeja Chruścickiego z funkcji Wójta Gminy Kolbudy. Z inicjatywą
taką przed kilkoma miesiącami wystąpiła grupa mieszkańców. W dniu 7 października br. Komisarz Wyborczy w Gdańsku
wydał jednak postanowienie o odrzuceniu wniosku.
Złożony wniosek o przeprowadzenie głosowania w ocenie Komisarza nie spełnił
wymogu ustawy o referendum lokalnym.
Jednym z warunków jest bowiem poparcie inicjatywy przez co najmniej 10 procent
uprawnionych do głosowania mieszkańców
gminy. W przypadku naszego samorządu
do spełnienia tego wymogu potrzeba było
przynajmniej 1328 prawidłowych podpisów.
Komisarz stwierdził, że na 1537 pozycji poparcia widniejących na wykazach, 324 obarczone były nieprawidłowościami. Wykazane
wady dotyczyły m.in. imion oraz nazwisk,
adresów oraz numerów pesel. Nie wszystkie

z podpisanych osób figurowały też w stałym
rejestrze wyborców Gminy Kolbudy.
– Mieszkańcy Gminy Kolbudy podjęli mądrą
decyzję, dzięki której zaoszczędzimy około sto tysięcy złotych – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Tyle mniej więcej wyniósłby
koszt organizacji referendum. Te środki
z pewnością można wykorzystać lepiej. Inicjatorzy głosowania w sprawie skrócenia
mojej kadencji informowali w mediach społecznościowych o dużym poparciu dla tej
inicjatywy. Nie zebrali jednak wymaganej
prawem liczby podpisów. Dziękuję wszystkim, którzy odmówili poparcia wniosku.

Wiem, że takich osób było naprawdę dużo.
Dziękuję im za zaufanie i wszystkie głosy poparcia jakie otrzymałem w ostatnim czasie.
Zdecydowana większość pozytywnie ocenia
pracę naszego samorządu. To dla mnie dodatkowy bodziec do dalszej, aktywnej działalności na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Przede mną jeszcze przynajmniej trzy lata
kadencji. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać do siebie również tych, którzy podpisali się pod wnioskiem opracowanym przez
grupę osób, które z różnych względów nie
są przychylne mi i zmianom jakie następują
w gminie. (ron)

Anonimowymi ulotkami zajmie się Policja
Od kilku dni mieszkańcy Gminy Kolbudy znajdują w swoich skrzynkach pocztowych ulotkę, w której zawarto szereg
oszczerstw pod adresem pracowników Urzędu Gminy Kolbudy lub podległych gminie spółek. W dystrybuowanej w pełnej
konspiracji lekturze z imienia i nazwiska wymieniono kilka osób świadczących pracę na rzecz gminnego samorządu. Insynuacje jakich dopuszcza się autor lub autorzy (nikt nie odważył się podpisać pod tekstami) godzą nie tylko w dobre imię
opisanych osób. Są również krzywdzące dla ich rodzin i bliskich. Zbulwersowany sprawą wójt Andrzej Chruścicki postanowił zawiadomić organy ścigania. Do tematu odniósł się również w mediach społecznościowych.
„Rzadko ulegam emocjom. Staram się
w sposób wyważony tłumaczyć wszystkie
sprawy jakie dzieją się w gminie. Bezpośrednie ataki na moją osobę ignoruję, gdyż
nie będę zniżał się do poziomu adwersarzy.
Zostały jednak przekroczone wszelkie granice i to już nie zostanie pozostawione bez
komentarza. Sprawa została już zgłoszona
do organów ścigania. Każdy kto brał i bierze
udział w procederze tworzenia, drukowania
i kolportażu tzw. „gminnych konkretów”,
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Taka fala chamstwa, kłamstw
i oszczerstw jeszcze nigdy nie miała miejsca
w historii naszej gminy. Dopóki ataki dotyczyły tylko mojej osoby, mogłem znieść, ale
teraz zaatakowano pracowników urzędu.
Stek bzdur i kłamstw…” – napisał wójt na
profilu facebook.
To nie pierwszy przypadek, gdy autorzy
publikacji i osoby wydające czasopisma
krytycznie odnoszące się do pracy Andrze-

ja Chruścickiego nie mają odwagi podpisać
się pod swoimi artykułami. Organy ścigania podejmowały wcześniej działania
w stosunku do czasopisma „Kurier Kolbudzki” dystrybuowanego na terenie gminy. Wątpliwości budziły personalia osoby
wymienionej w stopce redakcyjnej pisma.
„Otrzymałem pismo z Prokuratury Rejonowej z Pruszcza Gdańskiego. Otóż przeprowadzone policyjne śledztwo wykazało, że
Kurier Kolbudzki zarejestrowany i wydawany jest przez Jacka Bożydara Grąziewicza
(JBG), a nie jakiegoś Jana czy Marka Bobkowskiego. Jak pewnie większość wie p.
Jacek przez wiele lat był rzecznikiem w Urzędzie Gminy…” – poinformował wójt w mediach społecznościowych.
Wójt Andrzej Chruścicki sprzeciwiając się
fali anonimowych personalnych ataków
na pracowników urzędu przypomina o tragicznym wydarzeniu jakie wstrząsnęło Polską w styczniu 2019 roku.

– Fala hejtu na Prezydenta Adamowicza
skończyła się jego tragiczną śmiercią –
mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nie można
pozwolić na dalsze działanie podłych ludzi
siejących anonimowo nienawiść wobec innych osób. Jako osoba publiczna podlegam
oczywiście ocenom mieszkańców. Chętnie
podejmuję też dyskusje. Dystrybuowane
pod osłoną nocy ulotki pełne oszczerstw, to
jednak znaczne przekroczenie granic krytyki. Poziom tych anonimów to zresztą przekroczenie wszelkich granic. Liczę, że ktoś
kto opracowuje i dystrybuuje te materiały
poniesie karne konsekwencje.
Przypominamy, że oficjalnymi źródłami informacji Urzędu Gminy Kolbudy są:
• serwis internetowy: www.kolbudy.pl
• profil facebook: Gmina Kolbudy
• tradycyjna forma papierowa: Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy „Wiadomości z Gminy Kolbudy”
(ron)

Komisariat Policji w Kolbudach

Ośrodek Zdrowia w Kolbudach

Gminny Zakład Usług Komunalnych
Kolbudy Sp. z o.o.

ul. Staromłyńska 2, 83-050 Kolbudy
codziennie w godzinach 7.00 – 15.00
tel. (58) 785 43 16
komisariat.kolbudy@gd.policja.gov.pl
po godzinie 16.00
tel. (58) 785 42 22
– dyżurny KPP w Pruszczu Gdańskim
całodobowo – 997, 112

Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Kolbudy
OSP Pręgowo
OSP Lublewo Gdańskie
tel. alarmowy 112
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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)

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)
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Ogłoszono przetarg na budowę trzech ulic
w Lublewie Gdańskim
Urząd Gminy Kolbudy ogłosił przetarg na budowę ulic: Wojska Polskiego, Bukowej i Wrzosowej w Lublewie Gdańskim. Firmy
zainteresowane realizacją tego zadania mogą składać wymagane dokumenty do 6 listopada br. Otwarto natomiast oferty
złożone w ramach postepowania, które miało wyłonić wykonawcę ulic Adama Ważnego i Skrzatów w Kolbudach. Chęć realizacji zadania wyraziło osiem firm. Po analizie złożonej w urzędzie dokumentacji wyłoniony zostanie wykonawca.
Mieszkańcy Lublewa Gdańskiego z zainteresowaniem śledzą informacje dotyczące
budowy ulicy Wojska Polskiego. Na inwestycję czekają od wielu lat, podobnie jak
mieszkańcy domów zlokalizowanych w pobliżu tamtejszego cmentarza. Jak już informowaliśmy wszystkie te zadania zostaną
dofinansowane środkami z Funduszu Dróg
Samorządowych. W listopadzie powinniśmy poznać firmę, która wybuduje nowe
drogi w Lublewie Gdańskim.
– Ulicę Wojska Polskiego zaprojektowano od
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221
na odcinku około 300 metrów – informuje Adam Babkiewicz, kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów. – Jezdnia będzie
miała nawierzchnię bitumiczną o szerokości
4,5 m na odcinku prostym z poszerzeniami
na łukach. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości dwóch
metrów.
W miejscu skrzyżowania z ulicą Wrzosową oraz sięgaczem ulicy Wojska Polskiego
jezdnię wyniesiono w celu spowolnienia
ruchu pojazdów.
– Ulicę Wrzosową zaprojektowano od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego na odcinku
około 120 metrów – dodaje Adam Babkiewicz. – Również w tym przypadku pokryta
będzie nawierzchnią bitumiczną o szerokości
4,5 metrów. Na ulicy Wojska Polskiego planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego.

Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów ulica Bukowa, wraz z częścią ulicy
Wrzosowej zostanie zmodernizowana na
odcinku 235 metrów, licząc od skrzyżowania z droga wojewódzką 221. Modernizacji poddany zostanie również odcinek
ulicy Bukowej wzdłuż wschodniej części
cmentarza. Tu asfalt pojawi się na długości
około 180 metrów od skrzyżowania z ulicą
Wrzosową. Przed cmentarzem powstanie
natomiast parking dla 40 pojazdów. Miejsca postojowe wyłożone zostaną kostką
betonową.
Przy wyremontowanych drogach zamontowane zostanie również oświetlenie.
– Prace drogowe w Lublewie Gdańskim
powinny zostać zrealizowane w terminie
siedmiu miesięcy od daty zawarcia umowy
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jest więc
szansa, że w połowie przyszłego roku kierowcy pojadą tam po nowej, asfaltowej nawierzchni. Zarówno ulica Wojska Polskiego,
jak i drogi przy cmentarzu są mocno uczęszczane. Efekty modernizacji odczuje więc
wielu mieszkańców naszej gminy, nie tylko
z sołectwa Lublewo Gdańskie. Jesteśmy
też o krok od wyłonienia wykonawcy prac
w Kolbudach. W ich efekcie mocno zmieni się
okolica kolbudzkiego jeziora, które w porze
letniej odwiedzają tłumy. Mimo epidemii koronawirusa prace i postępowania przetargowe realizujemy zgodnie z planem.

Do maja 2021 roku powinna zostać wybudowana droga prowadząca nad jezioro
w Kolbudach.
– Zmodernizowany fragment ul. Ważnego
stanowił będzie w przyszłości element ścieżki dookoła Zbiornika Bielkowskiego, o której
poważnie myślimy – dodaje wójt Andrzej
Chruścicki.
Planowane jest też poszerzenie drogi
i wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż
odcinka, przy którym mieści się przystań
i restauracja.
W ciągu najbliższych dni Urząd Gminy Kolbudy planuje ogłosić kolejny przetarg, którego przedmiotem będzie budowa ulicy
Jagodowej i Mandarynkowej w Otominie.
(ron)

Modernizacja dróg w sołectwie Babidół
Zamiast wysłużonych, popękanych płyt i starego, nierównego bruku wkrótce pojawi się równa, betonowa kostka płukana. Powstanie też kanalizacja deszczowa i zamontowane zostaną nowe lampy oświetleniowe. W ciągu najbliższych kilku
miesięcy drogi w sołectwie Babidół przejdą prawdziwą metamorfozę. W centrum wsi rozpoczęto już prace budowlane
związane z budową nowej nawierzchni.
Nowa nawierzchnia zostanie ułożona od
okolic pętli autobusowej we wsi Babidół aż
do miejsca, w którym rozpoczyna się betonowa kostka w Nowinach.
– Łączna długość modernizowanego odcinka wyniesie około 1 100 metrów – mówi
Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Szerokość nowej
drogi to 5 metrów z przewężeniami o szerokości 4,5 metra. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie.
Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów nowa droga pokryta zostanie betonową kostką płukaną, o powierzchni
bardziej chropowatej od tradycyjnej kost-

ki. Projekt nie przewiduje budowy chodnika. Na nawierzchni ulic wydzielona więc
zostanie strefa piesza.
– O tym, w jakim stanie są drogi w sołectwie
Babidół wie każdy, kto chociaż raz przejeżdżał przez tę malowniczą miejscowość
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Niejeden kierowca uszkodził swój pojazd na
nierównych, ułożonych przed wieloma laty
uliczkach. Za kilka miesięcy komfort jazdy ulegnie tam jednak znacznej poprawie.
Przystępujemy do budowy dróg, o które
w sołectwie zabiegano od dawna.
Wykonawcą inwestycji jest ARAT Firma
Ogólnobudowlana Krzysztof Makurat.

Umowa opiewa na kwotę 2,8 mln złotych.
Gruntownej modernizacji poddane zostaną ulice Jaśminowy Stok i Leśny Zakątek,
na których pojawi się betonowa kostka.
Mieszkańcy po nowej, równej nawierzchni dojadą więc zarówno do skrzyżowania
z drogą wojewódzką 221, jak i do sąsiednich Nowin.
– Do tej pory zły stan dróg w centrum wsi
Babidół stanowił przewodni temat każdego
zebrania sołeckiego – mówi wójt Andrzej
Chruścicki.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
(ron)
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wy basenu do spółki Reknica miało na celu zmniejszenie kosztów budowy – wszak przedsiębiorca, w przeciwieństwie do gminy, rozlicza przychody i koszty w kwotach netto.
W zakresie zadłużenia, w aktualnym budżecie zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5 mln. zł.
– Pomimo uszczuplenia dochodów o ok. 3 mln. zł nasze starania zmierzają do tego, aby do
tej emisji nie doszło – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Pozwoliłoby to na dalsze ograniczenie
zadłużenia do poziomu 29,7 mln zł, czyli do bezpiecznego poziomu 23 proc. dochodów bieżących.

Mija drugi rok kadencji
wójta Andrzeja Chruścickiego
W listopadzie br. minie drugi rok kadencji wójta Andrzeja Chruścickiego. Postanowiliśmy krótko podsumować dotychczasowe najważniejsze działania samorządowca. Na uwagę z pewnością zasługuje kwota niemal 20 mln zł pozyskanych środków pozabudżetowych, których lwia część przeznaczana jest na remonty wysłużonych gminnych dróg. Od listopada 2018
roku do użytku oddano sześć zmodernizowanych gruntownie odcinków ulic. Aktualnie realizowana jest budowa pięciu
kolejnych, a Urząd Gminy Kolbudy przygotowuje się do wykonania następnych czterech dróg. Systematycznie redukowane jest też zadłużenie gminy, które z planowanych w budżecie na 2019 rok 43,3 mln złotych zbliża się już do 29,7 mln zł.

Projekt ośrodka zdrowia w Kolbudach
Jednym z priorytetów wójta Andrzeja Chruścickiego jest też budowa nowego ośrodka
zdrowia w Kolbudach. Gmina Kolbudy opracowała już koncepcję i zakupiła sąsiadującą
z dzisiejszą lecznicą działkę. To na niej od podstaw wybudowany ma zostać nowoczesny,
jednokondygnacyjny obiekt, w którym z porad lekarskich w komfortowych warunkach korzystać będą mieszkańcy.
– Na pewno wybudujemy nowy ośrodek zdrowia – zapewnia Andrzej Chruścicki. – Aktualnie
trwają prace projektowe i prowadzone są techniczne uzgodnienia ze starostwem powiatowym. Cały czas szukamy też źródeł finansowania zewnętrznego dla tego przedsięwzięcia, co
znacznie przyspieszyłoby termin realizacji.

15 dróg gminnych w dwa lata
– Wybudowaliśmy lub aktualnie realizujemy w sumie jedenaście inwestycji drogowych w Kolbudach, Jankowie Gdańskim, Bielkówku, Otominie, Ostróżkach i Lisewcu – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Rozstrzygamy bądź właśnie ogłaszamy przetargi na kolejne odcinki, w tym długo oczekiwane przez mieszkańców modernizacje ul. Adama Ważnego i Skrzatów w Kolbudach
czy Wojska Polskiego w Lublewie Gdańskim. W tej miejscowości znacznie zmieni się też infrastruktura komunikacyjna w pobliżu cmentarza. Łącznie 15 inwestycji drogowych w niespełna
dwa lata. Nie wiem czy nasza gmina kiedykolwiek budowała sieć drogową w takim tempie.
Oprócz pozyskiwania środków zewnętrznych władze samorządowe dokładają starań, aby
inwestorzy lokujący swój kapitał na gminnych gruntach wykonywali dodatkowe prace
w ramach artykułu „16” ustawy o drogach publicznych. Ten stanowi, że „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego
przedsięwzięcia”. Mówiąc krótko przedsiębiorca budujący przykładowo blok mieszkalny,
w sąsiedztwie inwestycji wykonuje prace dodatkowe poprawiające np. komfort jazdy czy
bezpieczeństwo pieszych.
– Podpisaliśmy kilkanaście porozumień z inwestorami na kwotę blisko 8 mln. zł – dodaje wójt
Andrzej Chruścicki. – To wartość dodatkowych inwestycji, jak budowa dróg, chodników, wyniesionych przejść dla pieszych, rond czy nakładek asfaltowych. Część tych prac została już wykonana, np. przy szkole w Kowalach. Inne mają określony termin realizacji. Staramy się żyć w dobrych relacjach z inwestorami i te relacje przynoszą społeczności lokalnej wymierne korzyści.
Gmina Kolbudy na bieżąco przygotowuje też następne projekty i aplikuje o środki zewnętrzne. Aktualnie na rozpatrzenie czeka osiem złożonych wniosków o dofinansowanie,
na łączną kwotę niemal 18 milionów złotych. Większość stanowią przedsięwzięcia dotyczące modernizacji kolejnych gminnych ulic.

Wypoczynek dla dzieci, treningi sportowe
i pierwsza od wielu lat szkółka żeglarska
W ciągu dwóch lat kadencji wójta Andrzeja Chruścickiego nie zapominano o ofercie sportowej dla dzieci i młodzieży. Z dofinansowywanych przez nasz samorząd półkolonii żeglarskich czy zimowych ferii na stoku skorzystało ponad tysiąc młodych mieszkańców.
Powstały również akademie sportowe w Kolbudach i Kowalach, w których pod okiem
doświadczonych szkoleniowców i instruktorów swoje pasje rozwijają setki dzieci. Po raz
pierwszy od kilku dekad dokonano też gruntownej modernizacji pomieszczeń szatniowych
na stadionie w Kolbudach, a na boisku bocznym zamontowano profesjonalne oświetlenie.
W Kowalach na tamtejszym boisku stanęły nowe modułowe szatnie.
– Popularność sportu żeglarskiego skłoniła nas też do powołania, pierwszej od wielu lat, całorocznej szkółki – mówi Andrzej Chruścicki. – Działa ona przy gminnej przystani, a koordynatorem jest utytułowany instruktor żeglarstwa Krzysztof Kocięda. Naukę pod żaglami rozpoczęło we wrześniu kilkudziesięciu mieszkańców w wieku szkolnym.

Bogata oferta zajęć dla seniorów
Znaczną część mieszkańców Gminy Kolbudy stanowią osoby w wieku 65+, które chętnie
uczestniczą w zajęciach organizowanych w Klubach Senior+. W bieżącej kadencji w gminie
powstała druga po Kolbudach tego typu placówka. Miejsce spotkań i rekreacji chętnie odwiedzane przez seniorów utworzono w Kowalach.
– Same Kluby to nie wszystko – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Ważna jest również oferta
adresowana do osób starszych. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu Pełnomocnik ds.
seniorów, Pani Anicie Richert – Kaźmierskiej nasi seniorzy mogą korzystać z wielu zajęć artystycznych, sportowych czy edukacyjnych. W tym roku zorganizowaliśmy też chyba pierwszą
w Polsce „Senioriadę”, czyli olimpiadę dla starszych sportowców. Myślę, że osoby w dojrzałym
wieku nie mogą w naszej gminie narzekać na nudę. Nasze starania zostały dostrzeżone przez
władze województwa, a jeden z naszych najaktywniejszych seniorów pan Marek Lenartowski
został uhonorowany specjalną nagrodą Marszałka.

Przedszkole, hala sportowa i basen
Oprócz inwestycji drogowych samorząd realizuje również ważne inwestycje kubaturowe.
Priorytetem wydają się inwestycje oświatowe oraz przedsięwzięcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W pierwszym roku kadencji wójta Andrzeja Chruścickiego oddano do użytku
halę sportową oraz pomieszczenia kuchenne i stołówkę w Szkole Podstawowej w Kowalach.
W drugim roku kadencji najważniejszą ukończoną inwestycją służącą wychowaniu najmłodszych mieszkańców jest bez wątpienia nowoczesne Przedszkole w Kowalach z dodatkową setką miejsc. Nowa na oświatowej mapie placówka powstała w bezpośrednim
sąsiedztwie tamtejszej „podstawówki”.
Gmina Kolbudy zarządzana przez Andrzeja Chruścickiego realizuje też budowę krytej pływalni, której koszt szacuje się aktualnie na około 18 mln zł. Basen powinien zostać oddany
do użytku jesienią przyszłego roku.
– We wrześniu na plac budowy zaprosiliśmy mieszkańców, którzy na własne oczy mogli się
przekonać jak przebiega realizacja pływalni – mówi Andrzej Chruścicki. – Przyszło ponad 250
osób w różnym wieku. Część gości była zaskoczona, że prace są tak zaawansowane, bo żyli
w błędnym przekonaniu, że budowa została wstrzymana. Tymczasem my tylko zmodyfikowaliśmy projekt, aby dostosować go do finansowych realiów gminy. Gdy obejmowałem urząd
był projekt pływalni, ale nie było pełnego finansowania inwestycji. Jedynym racjonalnym
wyjściem było odstąpienie od budowy lub poddanie projektu korekcie. Dziś chyba już nikt nie
wątpi, że basen będzie. Jego otwarcie planujemy jesienią 2021 roku.

Koronawirus nie ułatwia pracy
Wójt Andrzej Chruścicki zwraca uwagę, że drugi rok kadencji przebiega w wyjątkowo trudnych warunkach. Epidemia koronawirusa nie tylko wpłynęła na spadek wpływów z podatków, ale zmusiła władze gminy do skorygowania części planów. Z tego powodu nie odbyły
się m.in. tegoroczne Dni Gminy Kolbudy, których gwiazdą miał być popularny „Sławomir”,
z którym gmina podpisała już umowę. Zamknięcie granic miało też wpływ na ograniczenie
bezpośrednich kontaktów z miastami partnerskimi.
– Musieliśmy odstąpić od kilku przedsięwzięć – mówi Andrzej Chruścicki. – Urząd przeszedł
też w inny tryb obsługi mieszkańców. Wizyty w urzędzie muszą być umawiane telefonicznie,
a interesanci przyjmowani są w specjalnie wyznaczonej strefie. Sporo pracy poświęciliśmy też
akcjom związanym z koronawirusem. Szyliśmy i dystrybuowaliśmy maseczki ochronne. Organizowaliśmy płyny dezynfekujące dla placówek oświatowych. Koordynowaliśmy działania
służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niestety w ostatnich tygodniach
liczba zachorowań wzrasta, również w naszej gminie. Trudno prognozować jak rozwijać się
będzie sytuacja.

Ograniczenie zadłużenia gminy
W momencie objęcia stanowiska wójta przez Andrzeja Chruścickiego, w listopadzie 2018
roku, przygotowany przez poprzedników projekt budżetu na rok 2019 zakładał zadłużenie
Gminy Kolbudy do poziomu 43,3 mln zł co stanowiło wówczas ponad 40 proc. dochodów
bieżących gminy.
– Skutkowałoby to znacznym ograniczeniem możliwości inwestycyjnych gminy na długie lata
– mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Konieczność spłaty zadłużenia w ciągu 10 lat to mniejsze
o średnio 4,3 mln zł środki na inwestycje. W zakresie ograniczenia zadłużenia gminy podjęte
działania skierowane były głównie na racjonalizację wydatków przy zapewnieniu płynności
finansowej gminy. W wyniku tych starań rok 2019 zakończył się zadłużeniem na poziomie 32,5
mln zł, czyli o blisko 11 mln zł mniej niż zakładał projekt budżetu.
W roku 2020 kontynuację naprawy finansów gminy zakłóciła pandemia Covid19 poprzez zmniejszone dochody budżetu wskutek zamrożenia gospodarki. Tym niemniej przeprowadzono szereg
działań powodujących poprawę kondycji finansowej Gminy Kolbudy. Olbrzymią rolę odegrało
tu pozyskanie znacznych środków zewnętrznych na inwestycje (Fundusz Dróg Samorządowych,
środki UE), przez co uwolniono zaangażowanie środków własnych. Również przekazanie budo4 | Październik 2020

Wymuszone i trudne zmiany
w gospodarowaniu odpadami
Kierowanie samorządem to jednak również konieczność trudnych i nie zawsze popularnych decyzji. Sytuacja związana ze zmianą przepisów środowiskowych i warunki dyktowane przez rynek sprawiły, że Gmina Kolbudy – podobnie jak inne samorządy – musiała
dokonać zmian w systemie gospodarowania odpadami. Zmiana systemu naliczania opłat
i ich wzrost spotkały się ze sporą krytyką.
– Niestety realia zmusiły nas do zmian, których nie mogliśmy uniknąć – mówi Andrzej Chruścicki. – Wzrost cen społecznie jest zawsze odbierany negatywnie. Tak mało popularne decyzje musieli jednak podjąć wszyscy samorządowcy. Cały czas staramy się jednak udoskonalać
system wypracowując rozwiązania, które pomogą odciążyć tych, dla których nowe metody
wyliczeń są najbardziej odczuwalne. (ron)
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Inwestorzy wydadzą blisko 8 milionów złotych na prace na rzecz gminy
W bieżącej kadencji samorządu Gmina Kolbudy pozyskała już blisko 20 milionów złotych środków zewnętrznych. Znaczna
część tych pieniędzy przeznaczana jest na budowę i modernizację dróg lokalnych. Szereg zadań realizowanych jest oczywiście ze środków własnych gminy. Warto również wspomnieć o dodatkowej kwocie blisko 8 milionów złotych, którą poniosą przedsiębiorcy inwestujący w naszej gminie. Środki te – na podstawie zawartych już umów i porozumień – to koszt
dodatkowych prac realizowanych w sąsiedztwie miejsc, w których swoją działalność prowadzą inwestorzy.
Przykładem takiego rozwiązania jest choćby wykonana niedawno modernizacja nawierzchni ulicy Apollina z budową brakującego fragmentu chodnika i wyniesionego
skrzyżowania przy Szkole Podstawowej
w Kowalach. Prace zostały przeprowadzone właśnie na podstawie dodatkowej umowy zawartej z deweloperem, który w pobliżu placówek oświatowych realizuje swoje
inwestycje.
Przed kilkoma dniami Wójt Gminy Kolbudy
podpisał kolejną, wartą 5 milionów złotych
umowę z inwestorem, który na pograniczu
Jankowa Gdańskiego i Kowal zamierza
wybudować ogromną halę. Wraz ze swoją
inwestycją popularny przedsiębiorca zobowiązał się do modernizacji części ulicy
Magazynowej i Straszyńskiej. Inna z zawartych w ostatnich dniach umów na prace
dodatkowe opiewa na 300 tysięcy złotych.
Do remontu odcinka ulicy Magnackiej
w Kowalach zobowiązała się spółka Chodzeń, która planuje otwarcie w kowalach
salonu i serwisu marki „Toyota”.
Podstawę do zawierania dodatkowych porozumień stanowi dla samorządu artykuł
16 ustawy o drogach publicznych, który
mówi, że „Budowa lub przebudowa dróg
publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia”.

– Wartość zadań, na które podpisaliśmy już
stosowne umowy i porozumienia z inwestorami opiewa na kwotę już niemal 8 milionów zł – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Chcemy, aby firmy lokujące swój kapitał
na terenie naszej gminy robiły również coś
dla społeczności lokalnej. Budowy nowych
bloków czy hal firm logistycznych mają duży
wpływ na to co dzieje się na drogach w pobliżu takich inwestycji. Z myślą o kierowcach
czy pieszych podpisujemy więc dodatkowe
umowy na modernizacje układu drogowego
czy uzupełnienie go o dodatkowe elementy
zwiększające bezpieczeństwo w najbliższym
sąsiedztwie.
Część zadań, na które Gmina Kolbudy podpisała z przedsiębiorcami umowy została
już wykonana. Inne mają precyzyjnie określony na piśmie termin realizacji.
– Inwestorzy zawierający umowę z gminą
zobowiązują się m. in. do modernizacji odcinków gminnych dróg, budowy brakującego fragmentu chodnika, wykonania oświetlenia czy utwardzenia drogi – mówi Adam
Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji
i Remontów. – To również prace związane
z przebudową skrzyżowania czy wykonania
lewoskrętu w pobliżu realizowanej inwestycji. Inwestorzy zobowiązują się do wykonania dodatkowych prac. Deweloperzy
czy firmy logistyczne mają świadomość, że

zadania zrealizowane w ramach tzw. „16”
służyć będą mieszkańcom budowanych
przez nich osiedli czy klientom prowadzonych przez nich firm. Ma to również wpływ
na atrakcyjność terenu, w którym prowadzą
swoją działalność biznesową.
Lista umów zawartych z inwestorami
w bieżącej kadencji liczy aktualnie 13 pozycji. Wartość umieszczonych na nich zadań
kształtuje się w przedziale od 30 tysięcy
złotych do 5 milionów złotych. Niektóre
z zadań zostały już zrealizowane. Inne mają
zostać wykonane w ciągu najbliższych
dwóch lat.
– Inwestorzy rozumieją, że lokując kapitał na
danym terenie nie mogą myśleć wyłącznie
o swoim zysku – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Stają się przecież częścią otoczenia
i wpisują się ze swoją działalnością w życie
lokalnej społeczności. Powinni więc pamiętać o okolicznych mieszkańcach. O ich komforcie i bezpieczeństwie. Na tych umowach
korzystają zresztą wszyscy nasi mieszkańcy.
Dzięki zadaniom wykonanym przez inwestorów – z ich własnych pieniędzy – środki z budżetu gminy możemy przeznaczyć na inne
inwestycje. Nasza gmina rozwija się bardzo
dynamicznie. Intensywnej modernizacji wymaga więc również układ drogowy.
(ron)

Pierwszy salon i serwis samochodowy w gminie
Inwestor wyremontuje odcinek ul. Magnackiej
W ciągu 1,5 roku w Gminie Kolbudy powstanie jedna z największych w Polsce stacji dealerskich „Toyoty”. Inwestycja zlokalizowana będzie w Kowalach w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Trójmiasta. Przedstawiciel spółki „Chodzeń”, autoryzowanej stacji dealerskiej tej marki, odwiedził Urząd Gminy Kolbudy, aby podpisać umowę, w której zobowiązuje się
do modernizacji części ulicy Magnackiej oraz wykonania zjazdu z wspomnianej drogi na DW221.
Spółka „Chodzeń” jest firmą rodzinną
obecną na polskim rynku od drugiej połowy lat 70. Jej siedziba mieści się w Piasecznie pod Warszawą. Obecnie spółka posiada
w naszym kraju cztery obiekty dealerskie.
Jeden z nich znajduje się w Piasecznie, dwa
w Warszawie oraz Toyota Carter w Gdańsku. W swoich salonach spółka oferuje
nie tylko auta marki „Toyota”, ale również
„Lexus” (w Warszawie) i „Maserati” (w Piasecznie).
Chociaż budowa nowego salonu w Kowalach jeszcze się nie rozpoczęła przedstawiciel inwestora Piotr Chodzeń podpisał
z wójtem Andrzejem Chruścickim umowę,
w której inwestor zobowiązuje się do modernizacji części ulicy Magnackiej – wraz
z wykonaniem utwardzonego pobocza –
oraz (po uzgodnieniu z GDDKiA) budowy
zjazdu w drogę wojewódzką 221.
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– To kolejne już porozumienie, w ramach
którego przedsiębiorca inwestujący na terenie naszej gminy wykona dodatkowe prace
na rzecz lokalnej społeczności – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Podstawę do zawarcia
takiej umowy stanowi artykuł „16” ustawy
o drogach publicznych. Cieszy mnie fakt, że
tak renomowane firmy na miejsce prowadzenia działalności wybierają nasz region.
Markę Toyota znają wszyscy. Przedsięwzięcie tej rangi to także potencjalne dodatkowe
miejsca pracy dla mieszkańców. To również
wpływy z podatków i promocja dla gminy,
na terenie której mieścił się będzie salon.
Kto wie, może w przyszłości w Gminie Kolbudy sprzedawane będą również auta marki
„Maserati”.
Z informacji przekazanych przez inwestora
wynika, że zatrudnienie w nowym salonie
i serwisie znajdzie ponad 100 osób.

– Pierwszy etap inwestycji to budowa salonu
sprzedaży dla samochodów osobowych i dostawczych Toyoty oraz serwis mechaniczny
z 15 podnośnikami oraz salon samochodów
używanych – informuje Piotr Chodzeń. –
W drugim etapie planowana jest budowa
serwisu blacharsko lakierniczego. (ron)
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WiFi4EU.
Darmowy Internet w miejscach użyteczności publicznej
W jedenastu punktach Gminy Kolbudy można już darmowo korzystać z Internetu dzięki instalacji punktów hotspot wykonanych w ramach projektu WiFi4EU. Bezpłatny dostęp do sieci na terenach rekreacyjnych i budynkach użyteczności
publicznej to inicjatywa pilotowana przez Komisję Europejską. Nasz samorząd uzyskał na ten cel z funduszy unijnych
dotację w wysokości 15 000 euro.
Aby połączyć się bezpłatnie z Internetem
wystarczy w wybranych lokalizacjach
wybrać na swoim urządzeniu połączenie
z siecią WiFi4EU. Po zaakceptowaniu regulaminu możemy korzystać z łącza bez
podawania dodatkowych haseł czy kodów.
Zamontowane urządzenia zapewniają
transfer na poziomie do 30 Mb/s.
– Internet o tej przepustowości wystarcza do
bezproblemowego korzystania z większości
usług szczególnie na urządzeniach mobilnych,
którymi zazwyczaj dysponują przebywający
w miejscach rekreacji, gdzie w dużej mierze
rozmieszczono punkty – mówi Grzegorz Dębiński, Główny Specjalista ds. Informatyki
UG Kolbudy. – Niestety liczba możliwych do
realizacji punktów w ramach projektu była

ściśle określona i nie można było rozmieścić
ich na każdym placu rekreacyjnym. Dodatkowo nie wszędzie była możliwość skorzystania
z szerokopasmowego dostępu, aby zapewnić prędkość na odpowiednim poziomie.
W dwóch lokalizacjach skorzystano z dostępu
poprzez modemy LTE. Pozostałe korzystają
z dostępnej już infrastruktury, między innymi
z dostępu przez sieć światłowodową Urzędu
Gminy czy Szkoły Metropolitalnej, rozbudowanej o stosowne połączenia.
Hotspoty, czyli punkty dostępu do sieci
bezprzewodowej, zlokalizowano na terenie
placów zabaw, Gminnej Przystani Żeglarskiej, stadionie w Kolbudach oraz innych,
chętnie odwiedzanych przez mieszkańców,
punktach.

Lista Lokalizacji instalacji punktów hotspot – WiFi4EU na terenie Gminy Kolbudy
1. Otomin (plac zabaw)
2. Kolbudy (park rekreacyjny za torami)
3. Kolbudy (plac przed Urzędem)
4. Bąkowo (plac rekreacyjny)
5. Bielkówko (plac rekreacyjny za szkołą)
6. Kowale (plac zabaw przy szkole)
7. Kolbudy (Gminna Przystań Żeglarska)
8. Kolbudy (stadion)
9. Urząd Gminy Kolbudy – wewnętrzny
10. Sala Koncertowa UG Kolbudy– wew.
11. Świetlica Lublewo – wewnętrzny
WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz
zapewnienia dostępu do Internetu wysokiej jakości mieszkańcom i gościom w miejscach lokalnego życia publicznego. (ron)

77 laptopów za prawie 200 tysięcy zł trafiło
do naszych szkół
Kolejnych 38 komputerów trafiło do publicznych szkół Gminy Kolbudy. Laptopy
zostały zakupione dzięki dofinansowaniu w kwocie 95 tysięcy złotych udzielonym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To
kolejne urządzenia, które w ciągu ostatnich miesięcy trafiły do naszych placówek oświatowych. W kwietniu br. dyrektorzy szkół odebrali z Urzędu Gminy
Kolbudy 39 laptopów. Wówczas kwota dofinansowania wyniosła niemal 100
tysięcy złotych.

Gmina otrzymała dotację. Szkoły zakupią
nowe książki
Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, ZKiW w Bielkówku i Szkoła Podstawowa w Pręgowie otrzymają po 12 tysięcy
złotych na zakup nowości wydawniczych
do swoich bibliotek. Gmina Kolbudy otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.
Każda ze szkół dokona zakupów na łączną
kwotę 15 tysięcy złotych. Dotacja wyniesie
80 procent. Pozostałe 20 procent wartości zakupów pokryją placówki oświatowe.
Zgodnie z założeniami Programu przed
uzupełnieniem bibliotecznych księgozbiorów o nowe lektury szkoła powinna zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.
Celem Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa jest wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego.
Założeniem priorytetu 3, w ramach którego dofinansowanie uzyskała Gmina Kolbudy, jest natomiast wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.
(ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

– To już drugi w tym roku zakup komputerów dla naszych szkół – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Dzięki środkom zewnętrznym
mogliśmy przekazać w tym roku do gminnych placówek oświatowych w sumie 77
laptopów. Dysponują nimi ich dyrektorzy.
Urządzenia zostaną na pewno odpowiednio
wykorzystane przez szkoły. Przenośne komputery głównie mają służyć uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej. Od września
edukacja odbywała się w trybie stacjonarnym, jednak sytuacja jest dość dynamiczna.
W czasie epidemii musimy być przygotowani
na różne warianty, w tym na dłuższy powrót

szkół do nauki zdalnej. Nie wszyscy uczniowie dysponują laptopami. Tu pomocne będą
urządzenia zakupione dzięki dotacjom.
Środki na zakup 38 laptopów – podobnie
jak pieniądze na 39 urządzeń przekazanych
przed kilkoma miesiącami – przyznano
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1
„Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, w ramach projektów grantowych pn.
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.
Nowe laptopy trafiły do ZKiW w Kolbudach,
ZKiW w Bielkówku, ZKiW w Lublewie Gdańskim, SP Pręgowo i SP Kowale. (ron)

Specjalistyczna kamera dla naszych strażaków
Na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbudach pojawił się nowoczesny i niezwykle przydatny w akcjach ratowniczych sprzęt. To kamera termowizyjna pozwalająca uzyskać krystalicznie czysty obraz termalny i umożliwiająca
obserwowanie najmniejszych detali w polu widzenia.
Urządzenie bywa pomocne w poszukiwaniu bezpiecznej drogi do celu w warunkach
gęstego zadymienia i trudnych warunkach
środowiskowych. Kamera pomaga w lokalizacji źródła ognia oraz poszukiwaniu ludzi
w zadymionych przestrzeniach.
Urządzenie, które zakupiono ze środków
budżetu gminy, zostało przekazane na ręce
Gminnego Komendanta OSP Mariana Lejkowskiego. Kamera z pewnością przyda się
naszym ratownikom.
Jak zwykle w przypadku strażackiego
sprzętu wyrażamy nadzieję, że nowe na-

rzędzie częściej wykorzystywane będzie
podczas ćwiczeń niż w rzeczywistych akcjach gaśniczych. (ron)

Październik 2020 | 7

Telefoniczne wsparcie dla Seniorów

Te projekty drogowe czekają na realizację

Dla wielu Seniorów, szczególnie najstarszych i z ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, czas pandemii COVID19
jest szczególnie trudny: izolacja, rzadkie kontakty z rodziną oraz przyjaciółmi, narastająca obawa o własne zdrowie i życie.
Bezcenne jest każde wsparcie: dobre słowo przez telefon, sąsiedzka pomoc w zrobieniu zakupów, a nawet uśmiech i pomachanie przez okno na powitanie! Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kolbudy do zwiększonej czujności i wrażliwości na potrzeby sąsiadów w starszym wieku. Czasem naprawdę niewiele trzeba, aby sprawić że dzień będzie piękniejszy!

W niewiele ponad dwa lata bieżącej kadencji samorządu (2018-2023) w Gminie
Kolbudy zrealizowanych zostanie 15 inwestycji drogowych. Część z nich oddano już do użytku. W kilku lokalizacjach trwają zaawansowane prace budowlane. W innych rejonach gminy inwestor przystępuje właśnie do działania lub
rozstrzygane są przetargi na realizację zadania. W kolejce do realizacji czekają
następne projekty. Składane są też kolejne wnioski o dofinansowanie środkami
zewnętrznymi.

Od 20 października 2020r. Gmina Kolbudy
uruchamia specjalne TELEFONY DLA SENIORÓW będących w potrzebie: wymagających wsparcia psychologa, prawnika lub
pomocy pracowników socjalnych.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o przekazanie Seniorom
w swoich środowiskach numerów tych telefonów.
POMOC PSYCHOLOGICZNA tel. 506 042 615
Wojciech Zieliński, psycholog, terapeuta

czwartki godz. 16.00-17.00
ZADZWOŃ! jeżeli czujesz się samotny, nie
radzisz sobie ze stresem, doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy
POMOC PRAWNA tel. 517 346 275
Kamila Wica, prawnik, mediator
wtorki godz. 9.00-10.00
ZADZWOŃ! jeżeli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy, jesteś w sytuacji
kryzysowej lub konfliktowej, masz problemy prawne

POMOC W SPRAWACH CODZIENNYCH tel.
58/ 682 72 89 wew. 10 lub 11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbudach
poniedziałek-piątek godz. 10.00-14.00
ZADZWOŃ! jeżeli jesteś samotny, nie możesz liczyć na pomoc rodziny i potrzebujesz
pomocy w zrobieniu zakupów, wykupieniu
leków itp.

COVID-19. Dodatkowy gabinet w ośrodku
zdrowia w Kolbudach
W ośrodku zdrowia w Kolbudach przy ul. Plac Kaszubski 7 uruchomiono specjalny gabinet dla pacjentów, którzy podejrzewają, że mogli zostać zakażeni wirusem COVID-19. Pomieszczenie ma osobne wejście i poczekalnię, w której zamontowany został automatyczny termometr. Wydzielenie wspomnianej strefy pozwala na odizolowanie osób potencjalnie
zakażonych koronawirusem od innych pacjentów, w tym: dzieci, osób starszych czy kobiet w ciąży korzystających z usług
medycznych naszych lekarzy.
Pacjenci, którzy zaobserwowali u siebie objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem lub mieli kontakt z osobą chorą
korzystają z osobnego wejścia do przychodni. Znajduje się ono
po prawej stronie budynku, patrząc od frontu. Z parkingu, osobnymi schodami, wchodzimy do poczekalni, która od gabinetu lekarskiego oddzielona jest szklanymi drzwiami. W pomieszczeniu
zamontowany został domofon, za pośrednictwem którego pacjent
zawiadamia pracownika Rejestracji o swoim przybyciu. Do gabinetu kierowany jest lekarz rodzinny danego pacjenta, który przeprowadza stosowny wywiad i podejmuje dalsze decyzje.
Jak informuje lek. med. Tadeusz Wysocki, kierownik ośrodka zdrowia
w Kolbudach, podstawową formą kontaktu z przychodnią pozostaje
nadal kontakt telefoniczny i stosowane od kilku miesięcy teleporady.

– Na podstawie rozmowy telefonicznej możemy również decydować czy
kierujemy bezpośrednio na badania – mówi Tadeusz Wysocki. – W tej
chwili możliwa jest także wizyta w naszym dodatkowym gabinecie. Pacjent informuje, że jest już w poczekalni i podaje swoje dane pracownikom Rejestracji. Lekarz rodzinny przychodzi, przeprowadza wywiad
z pacjentem i podejmuje decyzję odnośnie dalszego kierowania.
Gabinet jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony niezbędne do przeprowadzenia badania pacjenta.
Przypominamy dane kontaktowe ośrodka zdrowia w Kolbudach
Rejestracja (centrala): pn-pt: 7.15 – 18.00
tel. 058 682 72 80
tel. 058 682 73 10
tel. 058 691 06 31

Coraz więcej mieszkańców gminy
w izolacji domowej
Służby sanitarno-epiedemiologiczne informują o kolejnych dobowych rekordach zakażeń wirusem COVID-19. Liczba chorych lawinowo wzrasta, a lekarze i wirusolodzy kreślą czarne scenariusze. Niestety również w Gminie Kolbudy notowane
są kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa. Liczba osób w izolacji przekroczyła już 60, a niemal pół tysiąca osób
poddanych jest kwarantannie (dane na 22 października). W Urzędzie Gminy Kolbudy regularnie obraduje Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego, który – m.in. w obecności przedstawiciela służb medycznych – na bieżąco analizuje sytuację
na terenie naszego samorządu. Ta wymaga dziś szczególnej dyscypliny i przestrzegania podstawowych norm sanitarnych.
– Niestety w ostatnim czasie w naszej gminie notujemy systematyczny wzrost zakażeń – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W ciągu zaledwie tygodnia liczba osób w izolacji domowej wzrosła niemal trzykrotnie. Sytuacja ta sprawia, że dynamicznie zwiększa się też liczba osób
pozostających w kwarantannie domowej. Musimy mieć świadomość,
że liczba ta będzie nadal wzrastać. Niestety wirus wpływa też na pracę naszych szkół. W niektórych placówkach konieczne było okresowe
wdrożenie zdalnego nauczania lub poddanie kwarantannie części
klas. Od 26 października klasy IV -VIII będą kontynuowały naukę
w trybie zdalnym. Pozostajemy w stałym kontakcie z dyrektorami
szkół i przedszkoli. Wspólnie podejmujemy starania, aby minimalizować ryzyko zakażenia w placówkach oświatowych.
Władze gminy po raz kolejny apelują, aby nie bagatelizować zagrożenia i stosować się do zasad reżimu sanitarnego. Zachowanie dystansu społecznego, unikanie dużych skupisk ludności oraz zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, to podstawowe zasady
8 | Październik 2020

Każda informacja o kolejnej inwestycji drogowej wywołuje zazwyczaj lawinę pytań mieszkańców, którzy z niecierpliwością oczekują nowych nawierzchni w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania.
– Mimo, iż tempo budowy dróg w bieżącej kadencji samorządu jest imponujące, to lista ulic
wymagających modernizacji jest długa – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Niestety nie jesteśmy
w stanie wyremontować całej infrastruktury od
razu. Zaniedbania w tym zakresie sięgają kilku
dziesięcioleci. Mamy jednak plan, który konsekwentnie realizujemy dzięki środkom pozabudżetowym. W ciągu niespełna dwóch lat pozyskaliśmy blisko 20 milionów złotych, z czego znaczna
część przeznaczona została na budowę dróg. To
bardzo dobry wynik, którego zazdroszczą nam
inne samorządy.
Aby móc ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie trzeba mieć jednak dobrze opracowany projekt, który poddawany jest ocenie specjalistów
z instytucji decydujących o podziale środków.
Lista chętnych do dodatkowych funduszy jest
bowiem długa, a ilość pieniędzy do rozdysponowania ograniczona. Opracowanie dokumentacji, która spotka się z akceptacją ekspertów
wymaga wiele pracy i czasu.
– To ta część urzędniczej działalności, którą
z punktu widzenia mieszkańca trudno dostrzec
– mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. – Tymczasem praca nad projektem bywa żmudna i długotrwała. Przed opracowaniem dokumentacji
niejednokrotnie wymagana jest korekta granic.
Często niezbędna jest przebudowa całej istniejącej już infrastruktury, co wymaga wielu pozwoleń
i uzgodnień. Nie wszystko można zrealizować
na podstawie zwykłego pozwolenia na budowę.

Większość zadań musimy wykonywać w trybie
tzw. specustawy ZRiD, czyli Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Pas drogowy często
jest zbyt wąski na umieszczenie w jego obszarze
pełnej infrastruktury. To wymaga wielu korekt
i uregulowań. Przygotowanie niektórych projektów zajmuje około dwóch lat. Sprzymierzeńcem
nie jest też w chwili obecnej epidemia koronawirusa, która utrudnia kontakt nie tylko między
ludźmi, ale również między urzędami.
Mimo tych trudności Gmina Kolbudy posiada
szereg gotowych projektów, które zostały już
złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie
zewnętrzne lub czekają na swoją kolej i zostaną
wykorzystane, gdy tylko ogłoszony zostanie kolejny nabór.
– Mamy całkiem pokaźną listę projektów – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Zazwyczaj są one wysoko oceniane przez instytucje udzielające dofinansowania. Dzięki temu możemy sięgać po
środki zewnętrzne i realizować kilka inwestycji
drogowych jednocześnie, tak jak ma to miejsce
w tej chwili. Modernizujemy kilka ulic w Bielkówku, Jankowie Gdańskim, sołectwie Babidół,
a za chwilę rozpoczynamy modernizację ulicy
Adama Ważnego w Kolbudach. Mamy też aktualnie około 20 gotowych dokumentacji. Niemal
drugie tyle jest obecnie w fazie opracowywania.
Mieszkańców oczywiście najbardziej interesuje
termin realizacji inwestycji, a nie gromadzone
na urzędowych półkach teczki. Sądzę jednak, że
jeżeli uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo pozyskiwania środków pozabudżetowych, to
większość posiadanych przez nas projektów uda
się zrealizować przed upływem bieżącej kadencji
samorządu, czyli do końca 2023 roku.
(ron)

LISTA PROJEKTÓW
Projekty gotowe:
• przebudowa wjazdu na ulicę Kwiatową w Lublewie
Gdańskim
• budowa ulicy Sowiej w Bąkowie
• budowa ulicy Glazurowej w Kowalach
• budowa ulicy Przy Sadzie w Kowalach
• budowa ulicy Sadowej w Kowalach
• budowa ulicy Nektarowej w Kowalach
• budowa ulicy Krętej w Kowalach
• budowa ulicy Wojska Polskiego i fragmentu ul.
Wrzosowej w Lublewie Gdańskim (wkrótce przetarg na wykonanie inwestycji)
• budowa ulicy Bukowej w Lublewie Gdańskim
(wkrótce przetarg na wykonanie inwestycji)
• budowa brakującego odcinka na ul. Polnej w Lublewie Gdańskim
• budowa ulicy Ważnego i Skrzatów w Kolbudach
(trwa wyłanianie wykonawcy inwestycji)
• budowa ulicy Jantarowej w Jankowie Gdańskim
• budowa ulicy Turkusowej w Jankowie Gdańskim
• budowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdańskim
• budowa ulicy Studziennej w Bielkówku
• budowa II i III etapu ulicy Polnej w Bielkówku
• budowa ulicy Jagodowej w Otominie
• budowa ulicy Mandarynkowej w Otominie
• budowa ulicy Okrężnej w Otominie
Projekty procedowane:
• budowa ulicy Pieczarkowej w Pręgowie
• budowa ulicy Grzybowej w Pręgowie
• budowa ulicy Rydzowej w Pręgowie
• budowa ulicy Krótkiej w Lublewie Gdańskim
• budowa ulicy Kościelnej w Lublewie Gdańskim
• budowa ulicy Wilczej w Bąkowie
• budowa ulicy Wiśniowy Sad w Bąkowie
• budowa ronda u zbiegu ulicy Sowiej i DW221
w Bąkowie
• budowa drugiego ronda u zbiegu ulicy Apollina
i Zeusa w Kowalach
• budowa IV etapu ulicy Podgórnej w Jankowie
Gdańskim
• budowa ulicy Okrężnej w Bielkówku
• budowa ulicy Leśnej w Kolbudach
• budowa ulicy Raduńskiej w Kolbudach
• budowa ulicy Fiołkowej w Czapielsku (podpisana
umowa na zaprojektuj-zbuduj PROW)
• odwodnienie ulicy Konnej w Otominie
• budowa chodnika od ulicy Jabłoniowej do ulicy
Okrężnej w Otominie
• budowa oświetlenia ulicy Wołodyjowskiego
w Łapinie
• budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Buszkowach
Wyłanianie wykonawcy projektu:
• budowa ulicy Cedrowej w Bielkowie
• budowa ulicy Porannych Mgieł w Bielkowie
• budowa ulicy Oliwkowej w Bielkowie
• budowa ulicy Żytniej w Bielkowie
• budowa ulicy Pszenicznej w Bielkowie
• budowa ulicy Mokrej w Jankowie Gdańskim

Trwa budowa ulicy Górnej i Kolonia.
15 odcinków dróg w dwa lata
Trwają prace drogowe w najwyżej zlokalizowanej części sołectwa Bielkówko. Budowlańcy ułożyli już nową nawierzchnię
na ulicy Górnej. Modernizowana jest również prostopadła do niej ulica Kolonia. Oba zadania powinny zostać ukończone
w drugiej połowie listopada bieżącego roku. Równolegle prowadzone są prace drogowe na ulicy Polnej w Bielkówku, Podgórnej w Jankowie Gdańskim i w centrum wsi Babidół.

bezpieczeństwa. Konieczne jest również regularne mycie rąk i korzystanie ze środków dezynfekujących dostępnych w większości
miejsc odwiedzanych przez większe grupy mieszkańców.
– Prosimy, aby nie lekceważyć objawów, które mogą wskazywać na
zakażenie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Osoby, które źle się
czują proszone są o kontakt telefoniczny z ośrodkiem zdrowia. Tam
uzyskają teleporadę z wytycznymi dotyczącymi dalszych czynności.
Dbajmy o siebie i pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny.
Nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce i zachowujmy dystans. Ograniczajmy też liczbę spotkań ze znajomymi. O pozostanie w domach prosimy przede wszystkim osoby starsze, które są najbardziej narażone.
Pamiętajmy, że każdy z nas może być nosicielem koronawirusa. Mam
nadzieję, że wprowadzane ograniczenia pomogą powstrzymać rosnącą falę zachorowań. Cierpliwie stosujmy się do wytycznych i przypominajmy innym, aby nie lekceważyli wytycznych.
(ron)

– Zarówno na ulicy Kolonia, jak i na Górnej została już położona asfaltowa nawierzchnia –
mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów. – Budowa nowej nawierzchni ulicy Górnej obejmuje odcinek od
miejsca, w którym kończą się obecnie płyty
yomb do skrzyżowania z ulicą Kolonia i dalej
do granicy gminy. Długość modernizowanej
nawierzchni wynosi 675 metrów. Od wspomnianego skrzyżowania do miejsca przecięcia z ulicą
Polną remontowana jest też ulica Kolonia, której mieszkańcy od wielu lat narzekali na unoszący się kurz i nierówną nawierzchnię. Odcinek
ulicy Kolonia, na którym również położono już
asfalt liczy 815 metrów.
Szerokość nowej jezdni wynosi 5 metrów. Prace
budowlane realizuje firma MTM S.A. z Gdyni.
– To ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców
Bielkówka, ale również Lisewca, Ostróżek czy Pręgowa, którzy korzystają ze skrótu jadąc w kierunku Pruszcza Gdańskiego, Starogardu czy Obwodnicy Południowej – mówi Pan Piotr, mieszkaniec
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Bielkówka. – Natężenie ruchu jest tu naprawdę
spore, a nawierzchnia wymagała regularnych remontów po bardziej intensywnych opadach deszczu. Podobnie zresztą, jak modernizowana w tym
samym czasie ulica Polna w Bielkówku.
Równolegle prace drogowe prowadzone są na
ulicy Polnej i przecinającej ją ulicy Kościelnej. To
pierwszy etap zadania, w ramach którego asfaltowa nawierzchnia pojawi się na liczącym łącznie – wraz z pobliską pętlą autobusową – około
500 metrów długości odcinku. To jednak nie jedyne zadania jakie prowadzone będą w naszej
gminie dzięki środkom pozabudżetowym.
– Rozpoczęliśmy też prace w centrum wsi Babidół – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Cały czas
trwa również rozbudowa układu drogowego
w Jankowie Gdańskim. Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę ulic Adama Ważnego i Skrzatów
w Kolbudach. Wszczęliśmy postępowanie, które
wyłoni wykonawcę dróg w Lublewie Gdańskim
i Otominie. Działamy więc w kilku sołectwach jednocześnie. Nigdy w naszej gminie nie prowadzono

w jednym czasie tak wielu inwestycji drogowych.
Rocznie budowano średnio jedną lub dwie drogi.
W bieżącej kadencji samorządu, w ciągu zaledwie dwóch lat, zbudujemy 15 odcinków dróg,
na które uzyskaliśmy dofinansowanie. Cały czas
składamy też kolejne projekty. Poprawa komfortu jazdy na lokalnych ulicach to dla nas priorytet,
choć nie zapominamy też o innych inwestycjach.
(ron)
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Niepubliczna Szkoła Muzyczna
kolejnym Partnerem KKDR

Program osłonowy dla większej liczby
mieszkańców

„Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Kolbudach powstała w 2002 roku z myślą
o zapewnieniu dziecku wszechstronnego rozwoju, w tym rozwijaniu jego indywidualnych
możliwości i zdolności. Naszym głównym celem jest rozbudzanie wrażliwości muzycznych
naszych uczniów oraz stworzenie im najwyższych warunków rozwoju. Jesteśmy jedyną
szkołą muzyczną w Gminie Kolbudy, która
posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” – czytamy na stronie internetowej
szkoły.
Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych 2-3 razy w tygodniu (w tym indywidualne lekcje na wybranym instrumencie
oraz zajęcia teoretyczne) w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach. Co skłoniło
kierownictwo szkoły, aby dołączyć do Programu KKDR?
– Przede wszystkim zależy nam na popularyzacji nauki gry na instrumentach – mówi
Anita Stolarska. – W naszej szkole kształcą
się uczniowie z rodzin wielodzietnych. Dzięki
udziałowi w projekcie będziemy też mieli okazję dołożyć swoją cegiełkę i przyczynić się do
odciążenia budżetów domowych dużych rodzin z Gminy Kolbudy.
Ze szkołą współpracuje wysoko wykwalifiko-

Dzięki zmianom wprowadzonym do –
przyjętej w marcu br. uchwały – osobami
uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia
w ramach Programu będą właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy
Kolbudy, których dochód w przypadku:
•
gospodarstwa jednoosobowego – nie
przekracza 4 206 zł „na rękę” (dotychczas
3 505 zł)
• gospodarstwa dwuosobowego – nie przekracza 6 336 zł „na rękę” (dotychczas
5 280 zł)
Wysokość wsparcia dla właścicieli nieruchomości spełniających powyższe kryterium finansowe uzależniona będzie od
zużycia wody w gospodarstwie domowym.
W przypadku gospodarstwa jednoosobowego osoba otrzymująca „na rękę”
nie więcej niż 4 206 zł i zużywająca do
4 metrów sześciennych wody za odbiór
odpadów komunalnych zapłaci 40 złotych miesięcznie (lub mniej – w zależności od metrażu lokalu).
Mieszkająca samotnie osoba zarabiająca
„na rękę” nie więcej niż 4 206 zł, która
zużywa wodę w przedziale od 4 do 8 metrów sześciennych, miesięcznie zapłaci

Zniżka na czesne w wysokości 5 procent oraz 80 procentowy rabat na wynajem instrumentu dla ucznia szkoły muzycznej.
Z takich przywilejów korzystać już mogą posiadacze Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny, których dzieci uczą się lub podejmą naukę w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbudach. Stosowną umowę z wójtem Andrzejem Chruścickim
podpisała Anita Stolarska. Reprezentowana przez nią placówka została kolejnym Partnerem Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny.

wana kadra pedagogiczna, a metody i formy
pracy dostosowane są do możliwości każdego dziecka. Placówka prowadzi m.in. naukę
gry na: fortepianie, skrzypcach, flecie, gitarze
i trąbce.
Od początku istnienia szkoły jej uczniowie
brali udział w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym,
odnosząc bardzo duże sukcesy. Równocześnie
czynnie uczestniczyli w wielu koncertach m.in.
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w Domu
Uphagena oraz prezentowali swoje umiejętności podczas występów międzyszkolnych i przeznaczonych dla mieszkańców Gminy Kolbudy.
Czym jest Kolbudzka Karta Dużej Rodziny? To
samorządowy program przyznający upraw-

Nagrody dla nauczycieli

Nie od dziś z pasją i zaangażowaniem wykonują swoją ciężką i odpowiedzialną
pracę. Ich trud dostrzegają i doceniają nie tylko dyrektorzy placówek i władze
samorządowe, ale przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. Skutecznie dzielą
się swoją pasją i zamiłowaniem do przedmiotu, którego nauczają. Efektem ich
pracy są sukcesy naszej młodzieży na konkursach i olimpiadach, a absolwenci
naszych „podstawówek” z powodzeniem radzą sobie w najbardziej renomowanych szkołach ponadpodstawowych. W czwartek 15 października w naszym
urzędzie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Kolbudy wyróżniającym się nauczycielom. Głównym bohaterom uroczystości, która odbywała
się z zachowaniem reżimu sanitarnego, towarzyszyli dyrektorzy poszczególnych placówek.
Podczas ceremonii wręczania nagród krótko przypomniano najważniejsze dokonania zawodowe każdego z pedagogów. Lista
osiągnięć godna podziwu.
Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pełen profesjonalizm w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.
(ron)
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Nagrodzeni:
Ewa Kowalska – SP Kowale
Halina Lipska – ZKiW Kolbudy
Urszula Klimek – ZKiW Kolbudy
Leszek Wojciechowski – SP Kowale
Iwona Obrycka – ZKiW Lublewo Gdańskie
Dorota Szlendak – Przedszkole w Kowalach
Ewa Łaszczuk – Izdebska – ZKiW Bielkówko
Joanna Makowska – SP Pręgowo
Małgorzata Wiewiórska – ZKiW Kolbudy

nienia rodzinom wielodzietnym, adresowany
do naszych mieszkańców. Jego celem jest promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej. Do korzystania z ulg i zniżek oferowanych w ramach naszego programu uprawnia
ogólnopolska Karta Dużej Rodziny o numerze, którego siedem pierwszych cyfr stanowi
identyfikator Gminy Kolbudy 2204032. Karta
z wyłączeniem dzieci do czasu nauki szkolnej
ważna jest tylko z dokumentem poświadczającym tożsamość użytkownika. Pytania dotyczące wydawania Karty kierować można pod
numer telefonu (58) 691 05 75.
Do samorządowego projektu KKDR dołączyło już ponad dwadzieścia firm i instytucji
prowadzących działalność na terenie naszej
gminy, ale nie tylko. W gronie podmiotów
proponujących zniżki znajdują się m.in. sklepy, cukiernie, placówki oświatowe, punkty
usługowe, a nawet klub sportowy występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju.
Informacje dotyczące Partnerów Programu
oraz oferowanych przez nich rabatów dostępne są w zakładce dedykowanej Kolbudzkiej Karcie Dużej Rodziny. Do zapoznania się
ze szczegółami projektu zachęcamy również
wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego projektu. http://www.kolbudy.pl/kolbudzka-karta-duzej-rodziny

Stypendia dla
najlepszych
uczniów
Tym razem nie było uroczystej gali, na
którą w minionych latach zapraszano
przedstawicieli wszystkich szkół. Zabrakło też dumnych rodziców, którzy dotychczas ze wzruszeniem obserwowali
jak ich pociechy odbierają dyplomy Stypendysty Wójta Gminy Kolbudy. Z powodu epidemii koronawirusa wyróżnienia
wręczono w tym roku skromnie, w poszczególnych szkołach i z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności. Wójt
Andrzej Chruścicki i kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Hopa odwiedzili
poszczególne publiczne i niepubliczne placówki, aby przekazać dyplomy
39 uczniom oraz absolwentom, którzy
osiągali najlepsze wyniki w nauce za rok
szkolny 2019/2020. Część dyplomów,
w imieniu uczniów, odebrali dyrektorzy placówek. Brak uroczystej oprawy
nie umniejsza jednak rangi przyznanej
nagrody, a poziom dumy i satysfakcji z pewnością pozostają niezmienne.
Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz
nauczycielom serdecznie gratulujemy.
Życzymy wielu kolejnych sukcesów w nauce oraz dużo, dużo zdrowia.
(ron)
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Więcej osób będzie mogło skorzystać z „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie
zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”. Rada Gminy
Kolbudy przyjęła poprawki dotyczące kryteriów uprawniających mieszkańców do skorzystania z ulg przy opłatach za
śmieci. Nowe, przyjęte jednomyślnie, regulacje wejdą w życie 1 listopada br.
za wywóz śmieci 60 złotych (lub mniej –
w zależności od metrażu lokalu).
Również 60 złotych (lub mniej – w zależności od metrażu lokalu) zapłaci gospodarstwo dwuosobowe, którego miesięczne zużycie wody jest mniejsze lub
równe 8 metrów sześciennych, a dochód
nie przekracza 6 336 zł „na rękę”.
Maksymalna stawka dla gospodarstw
jednoosobowych zużywających do 4 metrów sześciennych wody wyniesie więc
40 zł. A najwyższa opłata dla gospodarstw jedno i dwuosobowych, które zużywają do 8 metrów sześciennych wody
miesięcznie nie przekroczy 60 złotych.
Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej przez
Radę Gminy Kolbudy uchwały nowe kryteria
pozwolą na objęcie Programem większej liczby mieszkańców. Postulaty sugerujące zwiększenie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Programu kierowali
do władz samorządowych mieszkańcy gminy. Osoby kontaktujące się z urzędem wnioskowały również o zwiększenie do 8 metrów
sześciennych limitu zużycia wody w gospodarstwach jednoosobowych, jako kryterium
uprawniającego do ubiegania się o wsparcie.

Pomoc finansowa w ramach Programu,
tak jak dotychczas, udzielana będzie na
wniosek, do którego dołączyć będzie trzeba dokumenty potwierdzające spełnienie
kryteriów przyznania wsparcia (m.in. kopię
trzech ostatnich faktur dokumentujących
zużycie wody w gospodarstwie domowym). Oprócz kryteriów dochodowych warunkiem uprawniającym do skorzystania
z Programu jest również terminowe wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami
oraz ich selektywna zbiórka.
Nowe kryteria będą stosowane w przypadku wniosków złożonych w ramach
Programu przed 1 listopada, lecz jeszcze
nie rozpatrzonych. Decyzje wydane przed
wejściem w życia uchwały będą mogły być
zmienione w trybie ustawy o pomocy społecznej. (ron)

Oczyścić ulice ze szpecących reklam.
Czekamy na opinie i sugestie mieszkańców
Często są mało estetyczne, pstrokate, a wystawione na działanie warunków atmosferycznych ulegają degradacji. Zamiast
reklamować zamieniają się w śmieć, który nie tylko przestaje pełnić funkcję informacyjną, ale również szpeci teren
gminy. Mowa o tablicach reklamowych stawianych przy drogach na terenie Gminy Kolbudy oraz banerach wieszanych
na okolicznych płotach. Gmina Kolbudy przystępuje do prac nad rozwiązaniami, które pozwolą uregulować kwestie
dotyczące m.in. estetyki oraz jakości wykonania reklam, które lokalizowane są w granicach naszego samorządu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania postulatów dotyczących oczekiwanych rozwiązań w opracowywanym projekcie uchwały w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Na głosy mieszkańców czekamy do 30 listopada br.
Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę
inicjującą prace nad regulacjami, które
powinny pomóc w walce z problemem zaśmiecania gminy mało estetycznymi i chaotycznie rozmieszczanymi reklamami.
Akt prawa miejscowego, do opracowania
którego przystępuje nasz samorząd ma
kompleksowo regulować nie tylko estetykę wykonania, ale również kwestie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury
i ogrodzeń na terenie Gminy Kolbudy.
– Mieszkańcy miast i gmin przywiązują coraz większą wagę do estetyki ulic przy których mieszkają i które przemierzają każdego dnia – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Chyba nikomu nie podobają się wątpliwej
jakości, wielobarwne banery jakie pamiętamy z bazarów lat 90. Stawiane przez mieszkańców tablice czy konstrukcje w rażący
sposób zaśmiecają krajobraz. Potrzebne jest
skuteczne narzędzie, które pozwoli stawić
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czoła temu problemowi. Wiele samorządów
zaczyna regulować te kwestie wprowadzając tzw. uchwały krajobrazowe. My również
chcemy przygotować rozwiązania, które pomogą nam uporządkować przestrzeń i oczyścić ją z mało estetycznych reklam czy obiektów małej architektury szpecących nasze
ulice. Prace wymagają jednak wiele pracy
i uzgodnień. Chcemy skorzystać z uwag, opinii i sugestii naszych mieszkańców, których
zapraszamy do współpracy.
Pisemne podania w tej sprawie mogą być
wnoszone w terminie do 30 listopada 2020
r. (liczy się data wpływu):
1) d
 o skrzynki podawczej przy głównym
wejściu do Urzędu Gminy Kolbudy, ul.
Staromłyńska 1 w Kolbudach (83-050)
w godzinach:
• poniedziałki 7:30-16:30,
• środy 7:30-15:30,
• wtorki, czwartki i piątki 7:30-14:30;

2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Kolbudy,
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy;
3) p
rzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Kolbudy na adres
skrytki EPUAPPodanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby,
od której pochodzi (imię i nazwisko/
nazwę), jej adres i żądanie oraz powinno być podpisane przez wnoszącego.
W przypadku podania w formie dokumentu elektronicznego powinno być
ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Podania niespełniające wymogów co do formy, sposobu i terminu ich
złożenia nie zostaną uwzględnione.
Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie internetowym www.kolbudy.pl
(ron)
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Koszykarze Bryzy najlepsi w Radom Basket Cup 2020
Urząd Gminy Kolbudy odwiedzili zawodnicy klubu koszykarskiego Bryza SP Kowale, którzy na początku września odnieśli
zwycięstwo w kategorii U-13 w międzynarodowym turnieju Radom Basket Cup. Podopieczni Piotra Kloski, którzy na co
dzień trenują w halach SP Kowale i ZKiW Kolbudy nie dali szans rywalom. W drodze po okazały puchar pokonali m.in. ŁKS
Szkoła Gortata Łódź, a w finale zwyciężyli 53:40 z drużyną MUKS Pivot Piastów.
Warto odnotować, że był to kolejny sukces
naszych koszykarzy w tej prestiżowej imprezie. W dwóch ostatnich cyklach turnieju
nasi reprezentanci zajmowali wysoką drugą
pozycję. Tym razem zawodnicy Bryzy stanęli
na najwyższym stopniu podium. Warto wspomnieć również o indywidualnych nagrodach
dla naszych graczy. Najlepszym zawodnikiem
zawodów w kategorii U-13 wybrano Tomasza
Filipka. W najlepszej „piątce” imprezy znaleźli
się Aleksander Mazur i Klaudiusz Kloska.
Goście podzielili się z wójtem Andrzejem

Chruścickim wrażeniami z turnieju. Opowiadali o swoich planach sportowych i koszykarskich idolach. Chłopcy zostali zasypani
pytaniami przez gospodarza spotkania, który
od lat jest wielkim fanem tej dyscypliny sportu. Dołączamy się do gratulacji dla naszych
młodych, ale już utytułowanych sportowców.
Wielkie brawa należą się trenerowi i całemu
klubowi Bryza, który promuje naszą gminę na
koszykarskich parkietach w całym kraju.
(ron)

Szkółka żeglarska w Kolbudach już działa
Wiedzą już jak zamontować ster oraz miecz. Mają za sobą pierwsze zajęcia na jeziorze oraz poznają podstawowe węzły
żeglarskie. W przystani wodnej w Kolbudach rozpoczęła działalność całoroczna szkółka żeglarska dla uczniów naszych
placówek oświatowych, którzy zgłębiają tajniki pływania pod żaglami na łódkach typu Optymist i Omega. Poczynaniom
swoich pociech podczas pierwszych zajęć z uwagą przyglądają się ich rodzice.
Wstępnie ustalono, że w zajęciach realizowanych pod przewodnictwem Krzysztofa Kociędy umiejętności żeglarskie zdobywać będzie
20 młodych mieszkańców gminy. Zainteresowanie projektem przerosło jednak organizatorów. Na wstępnej liście znalazło się niemal
pół setki nazwisk.
– Do naszej szkółki zapisało się 48 osób, jednak
w pierwszych zajęciach wzięło udział około 40
dzieci – mówi trener Krzysztof Kocięda. – Przyjęliśmy wszystkich, którzy byli zainteresowani.
Zobaczymy ile osób będzie chciało kontynuować szkolenie. Do października chcemy prowadzić zajęcia na wodzie, ucząc sterowania,
oswajając z łódką i zapoznając młodzież z podstawowymi technikami żeglarskimi. W okresie
od listopada do marca chcielibyśmy pracować
z uczestnikami zajęć na pływalni, sali gimnastycznej oraz prowadzić warsztaty teoretyczne, które są nie mniej ważne niż szkolenie na
wodzie. Liczę, że w kwietniu będziemy mogli
ponownie wsiąść do łódek.
Zajęcia z młodzieżą, oprócz koordynatora
Krzysztofa Kociędy, prowadzą Mikołaj Michalski oraz Jacek Kosowski. Osobą wspomagającą jest natomiast syn instruktora Alan
Kocięda. Wszyscy, mimo młodego wieku,
mają na swoim koncie bogate doświadczenie
żeglarskie, a nawet trofea i medale imprez
rangi Mistrzostw Polski. Uczestnicy, którzy
pojawili się na pierwszych zajęciach zostali

podzieleni na mniejsze grupy. Wstępnym kryterium selekcji był wiek.
– Mamy grupę dzieci do lat 9 oraz grupę w przedziale 10-11 lat, które szkolić się będą w klasie
Optymist – mówi Krzysztof Kocięda. – Młodzież w wieku 12 lat i starsi odbywają szkolenie na łódce Omega. Zobaczymy jak bardzo
uczestnikom przypadnie do gustu taka forma
rekreacji i czy będą chcieli związać się z tym
sportem na dłużej. Jeżeli tak się stanie, to warunki do rozwoju zainteresowań są doskonałe.
Nie widzę przeszkód, by nasi wychowankowie
brali udział w regatach i walczyli o poważne
trofea. Do Zatoki Gdańskiej czy Zatoki Puckiej
nie mamy przecież daleko. Młodzież będzie też
miała okazję do zdobycia patentów.
Szkoleniowcy zwracają uwagę, że Gmina Kol-

budy, dysponuje doskonałymi warunkami do
rozwoju sportu żeglarskiego. Ta forma rekreacji od lat cieszy się ogromną popularnością
zarówno wśród dorosłych mieszkańców, jak
i młodzieży szkolnej.
– W Gminnej Przystani Żeglarskiej jest naprawdę sporo sprzętu, który trzeba wykorzystać –
mówi Krzysztof Kocięda. – Mamy szczególnie
dużo łódek typu Optymist. Wiem, że od lat nasz
samorząd organizował obozy i półkolonie żeglarskie. Nie wiem czy w ostatnich latach działała regularna, całoroczna szkółka. Rozpoczynamy taki projekt i zobaczymy jak będzie się
rozwijał.
Na chwilę obecną lista uczestników jest zamknięta. Jednak, jak informują trenerzy, nowy
nabór przeprowadzony zostanie najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.
Krzysztof Kocięda jest mieszkańcem Gminy
Kolbudy. Żeglarstwem i szkoleniem dzieci
i młodzieży zajmuje się zawodowo od 2001
roku. Pierwszym klubem w karierze trenerskiej instruktora był Yacht Klub Polski Gdynia.
W Gdańskim Klubie Żeglarskim realizował
swój autorski projekt „Przedszkola Żeglarskiego». Projekt ten zyskał aprobatę Mateusza Kusznierewicza – Ambasadora Miasta
Gdańska ds. Morskich. Czynnie uczestniczy
w pracach dotyczących rozwoju żeglarstwa
w Trójmieście.

Zawodnicy KS Taekwon z medalami Mistrzostw Polski
Z medalami wrócili z Ciechanowa zawodnicy Klubu Sportowego Taekwon. Nasi reprezentanci w zawodach z cyklu Mazovia Master Cup stawali na podium zarówno w kategorii juniorów, jak i seniorów. Zawody rozegrano w dniach 16-18 października br.
Jak informuje trener Daniel Nowakowski wyjazd na Mazowsze do ostatnich chwil stał pod
znakiem zapytania. Nie wiadomo było czy
związane z COVID obostrzenia nie pokrzyżują planów naszych sportowców. Dodatkowo
dzień przed planowanym wyjazdem dwaj
zawodnicy klubu zostali objęci kwarantanną.
– Ostatecznie udało się. Zawody rozegrane zostały bez udziału publiczności w surowym rygorze sanitarnym pod czujnym okiem kontrolującego turniej sanepidu – relacjonuje Daniel
Nowakowski.
Drużynę z Kolbud reprezentowali: Karolina Junosza Kisielewska, Jakub Wożniak, Aleksander
Nowakowski i trener Daniel Nowakowski. Nasza ekipa stoczyła zacięte pojedynki o medale
Mistrzostw Polski Juniorów, Seniorów i Seniorów Starszych.
W turnieju wzięło udział 137 juniorek i juniorów
w seniorskich konkurencjach wystartowało
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134 zawodniczek i zawodników.
Nasi klubowi reprezentanci wykorzystując regulaminowe możliwości wystartowali w juniorskich i seniorskich konkurencjach. Pojedynki
w konkurencji układów formalnych niestety
nie przyniosły pozycji medalowych.
– W konkurencja walk juniorek w kategorii

open – Karolina Junosza Kisielewska przegrała walkę o podium, natomiast w Mistrzostwach
Polski Seniorek w tej samej kategorii zajęła 3
miejsce – informuje trener klubu KS Taekwon.
– W aranżowanych walkach drużynowych Jakub Wożniak i Aleksander Nowakowski zdobyli
brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów.
Aleksander Nowakowski po zaciętych walkach, został wicemistrzem Polski Juniorów
w kategorii do 56kg, ten sam wynik osiągnął
w Mistrzostwach Polski Seniorów w kategorii
do 57kg.
Trener Daniel Nowakowski, który wystąpił
również w roli zawodnika, kończąc rywalizację
w walkach seniorów starszych do 78kg na III
pozycji wracając z brązowym „krążkiem”.
Gratulujemy naszym zawodnikom oraz trenerowi. (oprac. ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

