Grudzień 2020 – Nr 6/2020 (13) • ISSN 2657-5558

WYDANIE ŚWIĄTECZNE

Wiadomości

z Gminy Kolbudy
www.kolbudy.pl

Biulet yn informacyjny Rady i Urzędu Gminy

Kolbudy Gmina na 5!
Z nadzieją i nagrodą kończymy rok 2020
W wielu domach trwa już końcowe odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia. Choć
z powodu pandemii spędzać je będziemy
w węższym niż zazwyczaj gronie, to z pewnością na brak zajęć domowych związanych z przygotowaniami do tego wyjątkowego wydarzenia nikt raczej nie narzeka.
Grudzień jest też pracowitym miesiącem
dla gminnego samorządu. Zanim zakończymy rok 2020, który pewnie wielu z nas
z wiadomych względów pożegna bez żalu,
trzeba rozliczyć realizowane w ostatnim
czasie inwestycje, dopiąć plan dochodów
i wydatków na kolejny rok czy przyjąć stra-
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tegię rozwoju samorządu na najbliższą dekadę. Do użytku oddawane są też kolejne
drogi, które udało się w tym roku zmodernizować. Choć warunki w jakich przez kilka

ostatnich miesięcy przyszło nam funkcjonować nie były łatwe również dla administracji, to nasza praca została doceniona.
Pozytywną ocenę wystawili nam studenci renomowanej uczelni jaką jest Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie. W prestiżowym, niezależnym rankingu Gmina Kolbudy otrzymała tytuł „Gmina na 5!” zajmując drugą lokatę w skali kraju w kategorii
gmin wiejskich. To dobry prognostyk na
zbliżający się wielkimi krokami rok 2021.
Życzymy wszystkim mieszkańcom dużo
zdrowia, optymizmu i realizacji wszelkich
zamierzeń. (ron)
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Nasz samorząd z tytułem „Gmina na 5!”
w prestiżowym rankingu
Miło nam poinformować, że Gmina Kolbudy została wyróżniona tytułem „Gmina na 5!” w corocznym rankingu opracowywanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Warto odnotować, że w gronie 46 laureatów z całej Polski
nasz samorząd był jedyną gminą wiejską z Pomorza, a drugą – pod względem liczby uzyskanych punktów – w skali kraju! W ramach badania „Gmina na 5!” ocenie poddawana jest m.in. komunikacja drogą elektroniczną pomiędzy samorządami, a potencjalnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami, jak również innymi interesariuszami gmin. „Pod lupę”
wzięto blisko 700 samorządów z całej Polski.
„Pierwszym obszarem badawczym była
komunikacja jednostronna – pozyskiwanie
informacji z oficjalnych witryny internetowych. Zespół zajął się nim z wykorzystaniem dedykowanego formularza oceny.
Drugi ważny element, jakim była komunikacja dwukierunkowa (mailing w języku
polskim oraz angielskim) zbadano z wykorzystaniem techniki badania metodą „tajemniczego klienta” – czytamy we wstępie
do raportu.
Satysfakcji z tak prestiżowego wyróżnienia nie kryje wójt Andrzej Chruścicki, który
zwraca uwagę, że tego typu wyróżnienie
przyznane w dobie pandemii, gdy urzędy
pracują w dość specyficznych warunkach
i przy ograniczonych możliwościach, ma
szczególną wartość. W gronie uhonorowanych znalazły się zaledwie trzy samorządy
z Pomorza. Oprócz Gminy Kolbudy wyróżniono również Gdańsk i Człuchów.
– Ranking pokazuje, że jesteśmy gminą przyjazną przedsiębiorcom, inwestorom i otwartą na kontakt z interesantami – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Oceny dokonali ludzie
młodzi, którzy doskonale znają media elektroniczne i internetowe standardy. Z racji
studiów wiedzą też jakiej pomocy i wiedzy
potrzebują potencjalni inwestorzy czy zwykli mieszkańcy. Wysokie oceny za fachowe
odpowiedzi udzielone ‘tajemniczemu klientowi” drogą mailową w języku angielskim
oraz polskim dobrze świadczą o profesjonalizmie naszej kadry.
„Strona internetowa często stanowi pierwszy kontakt danego użytkownika z gminą
oraz prowadzi do wyrobienia sobie wstępnej opinii o danej jednostce. To od niej zależy,czy inwestorzy zdecydują się ulokować
swój kapitał właśnie na obszarze danej
gminy. Nie ma żadnych wątpliwości, że dobrze zorganizowana i pełna istotnych treści

zaciekawi przedsiębiorcę bardziej, niż strona, która jest nieuporządkowana lub chaotyczna. W szczególności należy zwrócić
uwagę na układ, treść oraz wygląd strony”.
– napisano w raporcie.
Do oceny komunikacji dwustronnej, z użyciem poczty elektronicznej w językach polskim oraz angielskim zastosowano rozbudowaną metodykę. Podjęto starania, aby
zminimalizować szanse rozpoznania badania przez poddawane ocenie podmioty.
Oprócz zastosowania różnych domen, rozesłano również różne zapytania mailowe.
Zabieg ten miał na celu zmniejszenie szansy otrzymania tego samego pytania przez
wiele sąsiadujących ze sobą (lub porozumiewających się) gmin, a tym samym powstania szansy zdemaskowania badania.
Zadania Zespołu Badawczego były realizowane przy zachowaniu pełnej apolityczności oraz neutralności wobec prac
badawczych. Nie pobierano żadnych opłat
z tytułu uczestnictwa w badaniu ani nie
wpływano na pozycjonowanie rankingu. Niniejszy raport został przygotowany
w sposób niezależny,
opierając się na naukowych źródłach.
Wszystkie gminy objęte badaniem miały
identyczne szanse
na zdobycie punktów
i wynikający z tego
wynik końcowy.
Grupa gmin zakwalifikowanych do Badania została wybrana
w oparciu o ranking
Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki
Narodowej opraco-

wanego przez Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Przy pomocy tego rankingu gminy grupowane są w ramach klas, które określane są
kolejnymi literami alfabetu. Łącznie badanie Gmina na 5! 2019/20 przeprowadzone
zostało na 663 gminach i 18 dzielnicach
miasta stołecznego Warszawy.
Tytuł „Gmina na 5!” jest już drugim w ostatnim czasie wyróżnieniem przyznanym
Gminie Kolbudy przez Studenckie Koło
Naukowe Akceleracji przy Instytucie
Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie. Poprzednią nagrodę otrzymaliśmy w 2018 roku. Warto nadmienić, że
samorządy, które zostają docenione trzykrotnie otrzymują tytuł „Złota Gmina na
5!”. Dotychczas prezentacja wyników rankingu odbywała się podczas uroczystej gali
organizowanej w auli stołecznej uczelni, na
której spotykali się samorządowcy z całego kraju. W tym roku, z racji pandemii, podsumowania dokonano z wykorzystaniem
narzędzi elektronicznych.

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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Bielkówko.
Zakończono modernizację Polnej i Kościelnej
Koniec z potokami błota spływającymi ulicą Polną i zapychającymi studzienki kanalizacyjne. W Bielkówku zakończono
jedną z większych inwestycji drogowych, jakie w ostatnim czasie realizowano na terenie gminy. Na ulicy Polnej pojawiła
się asfaltowa nawierzchnia. Zmodernizowano również fragment ulicy Kościelnej, wraz ze skrzyżowaniem.
Fatalna nawierzchnia, a także ogromne
kałuże i błoto – tak po każdym bardziej
intensywnym opadzie deszczu czy roztopach wyglądało skrzyżowanie ulicy Polnej
i Kościelnej w Bielkówku. Woda zalewała
również okolice pętli autobusowej utrudniając życie pieszym i kierowcom. Teraz to
już przeszłość.
– Na ulicy Polnej pojawił się asfalt, chodnik z kostki betonowej oraz wykonano kanalizację deszczową – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Zamontowano też oświetlenie.
W ciągu ulicy Kościelnej, w okolicach kapliczki, wybudowano zatokę autobusową.
Cała inwestycja wymagała skomplikowanych prac ziemnych związanych z przebudową sieci wodociągowej oraz przyłączy
gazowych. Teraz mieszkańcy nie tylko komfortowo dojadą do swoich domów, ale również rozwiązaliśmy problem ogromnych
kałuż jakie powstawały na odcinku między

ulicą Gregorkiewicza, a ulicą Kościelną.
Mieszkańcy wielokrotnie interweniowali
w tej sprawie w naszym urzędzie.
Nowa nawierzchnia ulicy Polnej i części
Kościelnej została położona na odcinku
o długości około 500 metrów. W celu spowolnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa wykonane zostało wyniesione skrzyżowanie z ulicą Jagodową.
- Nawierzchnia wymieniona została również
na fragmencie ulicy Kościelnej, która do tej
pory pokryta była sześciokątnymi małymi
płytami tzw. trylinką – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Taki sam materiał pokrywał odcinek od ulicy Gregorkiewicza do skrzyżowania
z Kościelną. Teraz na obu tych fragmentach
mamy asfalt. Czyli cała pętla w pobliżu zabytkowej kapliczki zyskała jednolitą, asfaltową
nawierzchnię. Jedynie zatoczka dla autobusów wykonana została z łupanego kamienia.

Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą
1 064 458, 93 zł. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł 2 777 617, 78 zł.
(ron)

Bielkówko.
Ulice Górna i Kolonia oddane do użytku
Mieszkańcy Bielkówka, ale nie tylko, mogą już korzystać z nowej, asfaltowej nawierzchni na ulicach Górna oraz Kolonia.
Do użytku oddano łącznie 1,5 kilometra zmodernizowanych dróg. Szutrowe, nierówne - i mocno uciążliwe dla zlokalizowanych w pobliżu domów – ulice pokryto masą bitumiczną. Wykonano też nowe oraz zmodernizowano stare przydrożne
rowy, którymi odprowadzana będzie deszczówka z położonych najwyżej terenów sołectwa. W ramach inwestycji wykonano również dwa wyniesione skrzyżowania z kostki brukowej. Zastosowane rozwiązanie spowolni ruch, a tym samym
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
W ceremonii otwarcia wyremontowanych
dróg uczestniczył m.in. Ireneusz Szweda,
przedstawiciel Wojewody Pomorskiego. Inwestycja została dofinansowana środkami
z Funduszu Dróg Samorządowych.
– Zmodernizowane drogi wpisują się w istniejący układ komunikacyjny – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Nowo położony asfalt
łączy się z utwardzoną drogą prowadzącą
do Lisewca, Ostróżek, Pręgowa i Kolbud. Nie
mam wątpliwości, że trasa będzie intensywnie uczęszczana. Skorzystają z niej mieszkańcy kilku sołectw.

Prace rozpoczęły się w drugiej połowie
września, a ukończone zostały w połowie
listopada.
– Powstała droga o projektowanej prędkości
30 kilometrów na godzinę i szerokości 5 metrów – mówi Adam Babkiewicz, kierownik
Referatu Inwestycji i Remontów. – Wykonane zostały też zjazdy do okolicznych posesji
oraz poprawiono system odwodnienia tej
części Bielkówka. Wartość zrealizowanych
prac, zgodnie z umową, wyniosła blisko 834
tysiące złotych.
(ron)

Mamy 159 rolników
Dobiegł końca Powszechny Spis Rolny.
Ogólnopolska akcja Głównego Urzędu Statystycznego prowadzona była od 1 września br. do 30 listopada br.
Właściciele gospodarstw rolnych wywiązywali się ze swego obowiązku wypełniając
elektroniczne formularze lub korzystając

z łączy telefonicznych. Trzeba przyznać, że
zdecydowana większość właścicieli gospodarstw rolnych z Gminy Kolbudy sumiennie
podeszła do sprawy odpowiadając na pytania dotyczące prowadzonej przez siebie
działalności. Naliczyliśmy 159 rolników.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom,

którzy wzięli udział w spisie oraz osobom
zaangażowanym w jego realizację. Przede
wszystkim Pani Agacie Szczepańskiej,
rachmistrzowi spisowemu oraz wspierającemu przedsięwzięcie od strony informatycznej, Grzegorzowi Dębińskiemu.

„Wiadomości z Gminy Kolbudy”
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Rady i Urzędu Gminy w Kolbudach.
Redaguje: Roman Nowak.
Adres Urzędu Gminy:
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy • e-mail: sekretariat@kolbudy.pl • telefony: 58 691 05 20, 58 691 05 21, fax 58 691 05 58
Wydano w nakładzie 7000 egz. ISSN 2657-5558
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Jankowo Gdańskie.
Kolejny etap Podgórnej oddany do użytku
Około 5,8 miliona złotych, razem z projektami i wykupami gruntów, kosztowała dotąd – zapoczątkowana w 2018 roku – modernizacja układu drogowego w Jankowie Gdańskim. Długość nawierzchni pokrytej betonową kostką wydłużyła się właśnie
o kolejne pół kilometra. Do użytku oddano bowiem następny fragment ulicy Podgórnej. Łączna długość dróg, które zmodernizowano w tej miejscowości przy finansowym wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych aktualnie przekracza 2 kilometry.
– W ciągu ostatnich dwóch lat układ drogowy w Jankowie Gdańskim uległ istotnej
modyfikacji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Szerokie, wyłożone kostką nawierzchnie w znacznym stopniu zmieniły krajobraz i poprawiły komfort jazdy w tej części
gminy. Wybudowaliśmy też nowe chodniki
i zastosowaliśmy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Do dyspozycji
kierowców oddajemy kolejny odcinek ulicy
wykonanej w wysokim standardzie.
Od 2018 roku w Jankowie Gdańskim nowe
nawierzchnie wykonano na fragmencie
ulicy Jankowskiej, a także Rzemieślniczej,

Straszyńskiej i Podgórnej. Wcześniej zmotoryzowani mieszkańcy tej części sołectwa
poruszali się nierównymi, szutrowymi drogami wzbijając tumany kurzu lub wpadając
kołami w głębokie kałuże.
– Tak jak przy wszystkich inwestycjach drogowych pod uwagę wzięliśmy oczywiście
nie tylko komfort jazdy kierowców, ale również bezpieczeństwo pieszych – mówi Adam
Babkiewicz. – Zarówno na oddawanym
właśnie do użytku odcinku, jak i na wcześniejszych etapach zastosowaliśmy wyniesione skrzyżowania. Z praktyki wynika, że
takie rozwiązania sprawdzają się najlepiej

i uniemożliwiają użytkownikom drogi rozwijanie nadmiernych prędkości. Na odcinkach
gminnych utwardzone zostały również uliczki przyległe: Daliowa, Hiacyntowa, Tulipanowa, Krokusowa, Maki oraz Lawendowa.
W ramach inwestycji wykonano również
kanalizację deszczową i rowy odwadniające. Łączna wartość zakończonego właśnie
etapu ulicy Podgórnej wyniosła ponad 1,3
miliona złotych. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 512 734 zł.
(ron)

Nowy radiowóz
dla Komisariatu Policji w Kolbudach
W tym roku policjanci z komisariatu w Kolbudach otrzymali mikołajkowy prezent wcześniej niż zwykle. Podarunek, nowy
radiowóz marki Hyundai Tucson, przekazali mundurowym wójt Andrzej Chruścicki i przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy
Emilia Jóźwik. Będzie to szósty służbowy pojazd z jakiego korzystać będą nasi stróże prawa. Koszty zakupu po połowie
ponieśli Policja i Gmina Kolbudy. Nasz samorząd dołożył kwotę 60 tysięcy złotych.
Podczas uroczystego przekazania pojazdu
funkcjonariuszom wójt Andrzej Chruścicki
podkreślił dobrą dotychczasową współpracę z mundurowymi i wskazał, że nowy
radiowóz jest jednocześnie wyrazem dbałości o podnoszenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
– Cieszę się, że jako samorząd możemy dołożyć swoją cegiełkę do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie – mówił wójt Andrzej
Chruścicki. – To już drugi radiowóz jaki mam
okazję przekazywać naszym funkcjonariuszom odkąd objąłem funkcję wójta. Każde
wręczenie nowego sprzętu służbom dbającym o zdrowie i bezpieczeństwo naszych

mieszkańców jest dla mnie ważnym wydarzeniem.
W trakcie uroczystości I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu
Gdańskim mł. insp. Wioletta Jóźwiak i Komendant Komisariatu Policji w Kolbudach
asp. sztab. Sylwester Jaworski, dziękując
włodarzom Gminy Kolbudy za ten „mikołajkowy” prezent, wyrazili przekonanie, że
nowy radiowóz wpłynie na jeszcze lepszą
skuteczność stróżów prawa i pozwoli sprawnie dotrzeć do każdego zakątka gminy.
Nowy radiowóz został zakupiony ze środków pochodzących z Komendy Głównej
Policji i Gminy Kolbudy. W ten sposób sa-

morząd przyczynił się do wzmocnienia
i unowocześnienia floty radiowozów będących na wyposażeniu policjantów, co
w znacznym stopniu ułatwi realizację ich
obowiązków podczas codziennej służby.
(ron)

KKDR.
Korzystne polisy dla rodzin wielodzietnych
Wydłuża się lista podmiotów gospodarczych oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym z naszego regionu. Tym razem do
Programu Kolbudzka Karta Dużej Rodziny dołączyła Firma Espira Patrycja Jeske-Bąk z Jankowa Gdańskiego, która oferuje naszym mieszkańcom m.in. polisy ubezpieczeniowe czy leasingi pojazdów na preferencyjnych warunkach. Podpisy na
umowie dotyczącej współpracy w ramach Programu złożyli wójt Andrzej Chruścicki i Patrycja Jeske-Bąk.
Jak twierdzą przedstawiciele firmy Espira powodem przystąpienia do gminnego
projektu była przede wszystkim chęć odciążenia budżetów domowych rodzin wielodzietnych.
– Z usług finansowych korzystamy wszyscy
– słyszymy. – Niestety ceny tych usług stale
wzrastają. Jesteśmy mieszkańcami Gminy
Kolbudy i z lokalnych mediów dowiedzieliśmy się o istnieniu takiego Programu. Wszyscy korzystamy z różnych form ubezpieczeń.
Przygotowaliśmy propozycję, która posiadaczom Karty Dużej Rodziny pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy.
4 | Grudzień 2020

Co oferuje nowy partner KKDR?
• 5% – niższy koszt rozłożenia dowolnej polisy na miesięczne raty
• raty 0% na dowolną polisę przy zakupie
polisy i finansowania na pojazd
• 10% na ochronę GAP lub 20% przy zakupie polisy i finansowania
• 20% na ochronę GAP + raty 0% na polisę
przy zakupie pojazdu wraz z finansowaniem i polisą komunikacyjną
• Leasing 101 % na pojazdy nowe z oferty
ESPIRA.COM.PL
Wszelkie pytania dotyczące przystąpienia
do Programu zadawać można pod nume-

rem telefonu (58) 691 05 73. Chęć dołączenia do projektu zgłaszać też można
za pośrednictwem poczty elektronicznej
kkdr@ug.kolbudy.pl
(ron)
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Umowa na budowę ulic Ważnego
i Skrzatów podpisana

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ulicy Adama Ważnego i ulicy Skrzatów w Kolbudach. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę na realizację zadania. Wykonawcą prac, których efekt powinniśmy zobaczyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego 2021, jest Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert. W dalszych planach jest też budowa połączenia ulicy
Adama Ważnego ze ścieżką wokół błotka. To wymagałoby modernizacji ulicy Wędkarskiej i budowy kładki nad kanałem,
w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy.
– Wszyscy mamy świadomość, że okolice
przystani to ważna część Kolbud. Niestety
do tej pory była mocno zaniedbana. Powoli
to zmieniamy, bo wiemy, że zwłaszcza w sezonie letnim nasze jezioro przeżywa oblężenie. Chcemy, aby ta okolica stała się prawdziwą wizytówką Kolbud i fajnym miejscem
dla spacerowiczów nie tylko latem, ale przez
cały rok.
Modernizacja ulic nie jest jedynym planem
Gminy Kolbudy względem okolic Zbiornika
Bielkowskiego. Trwają starania o pozyskanie zewnętrznego finansowania na budowę ścieżki rowerowej wokół naszego jeziora. Miałaby ona zostać połączona z innymi
szlakami dedykowanymi jednośladom.
Starania o środki Gmina Kolbudy podjęła
we współpracy z sąsiednimi samorządami.
– W planach jest budowa ścieżki rowerowej,
w ramach programu Interreg Polska-Rosja,
wokół Zbiornika Bielkowskiego, a dalej do
Przywidza, Mierzeszyna, Trąbek Wielkich
i Pruszcza Gdańskiego, aby połączyć się z trasą rowerową R10 – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów m.in. dlatego ulica Adama Ważnego pokryta zostanie masą bitumiczną,
a nie kostką betonową, jak choćby pobliska ulica Przedszkolna.
– Okolice przystani mogą w dalszej perspektywie stanowić początek ścieżki rowerowej – mówi Adam Babkiewicz, kierownik
Referatu Inwestycji i Remontów. – Stąd
m.in. decyzja o wyborze takiego rodzaju
nawierzchni. Trwają też prace nad budową
połączenia ulicy Adama Ważnego ze ścieżką
wokół błotka. Planujemy budowę nowej nawierzchni na ulicy Wędkarskiej oraz budowę
kładki nad kanałem, w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy.
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 sąsiadująca z ul. Adama Ważnego ulica Skrzatów.
Modernizacja obejmie odcinek od skrzyżo-

wania 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.
Wartość zadania, zgodnie z umową, wyniesie ponad 2 miliony złotych.
(ron)

Otomin. Wkrótce modernizacja
ulic Jagodowa i Mandarynkowa

W styczniu rozpocznie się budowa
dróg w Lublewie Gdańskim

Wkrótce rozpocznie się budowa ulic Mandarynkowa i Jagodowa w Otominie. Jest szansa, że zmodernizowaną drogą
pojedziemy już w lipcu 2021 roku. Wójt Andrzej Chruścicki oraz Henryk Pietras, przedstawiciel spółki „Dromos”,
która zrealizuje zadanie, złożyli podpisy na stosownej
umowie.

W styczniu 2021 roku rozpoczną się prace budowlane na
ulicach Wojska Polskiego, Bukowej i Wrzosowej w Lublewie Gdańskim. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał już umowę z Piotrem Szela, przedstawicielem firmy „Szelbruk”,
która zmodernizuje drogi. Od dnia podpisania dokumentu
wykonawca będzie miał siedem miesięcy na realizację jej
postanowień. Wiele wskazuje więc na to, że po nowej bitumicznej nawierzchni pojedziemy w czerwcu przyszłego
roku.

W Otominie powstanie w sumie
1130 metrów nowej, pokrytej
betonową kostką nawierzchni.
Wykonane zostanie również
odwodnienie oraz oświetlenie
uliczne. Projekt przewiduje ponadto wybudowanie odcinka
kanalizacji w ulicy Cyprysowej.
Zgodnie z dokumentacją ulica
Jagodowa przebudowana zostanie na odcinku o długości
około 900 metrów. Fragment
ulicy Mandarynkowej, który
poddany zostanie modernizacji liczył będzie natomiast około 230 metrów.
W obu przypadkach projektowana prędkość określona
została na poziomie 30 km/h.
Szerokość jezdni na ulicy Jagodowej wyniesie 5 metrów.
Ulicą Mandarynkową ruch
odbywał się będzie w jednym
kierunku. Szerokość pasa drogowego w tym przypadku to 3
metry. Przy obu drogach wyko-

nane zostaną pobocza.
– W celu spowolnienia ruchu
i poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców planujemy również wykonanie wyniesionych
skrzyżowań – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów. – Rozwiązanie takie zastosowaliśmy
ostatnio m.in. na ulicy Żurawiej
w Otominie.
Wartość zadania, zgodnie
z podpisaną umową, wynosi
3 640 800 zł. Inwestycja została
dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.
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Ulicę Wojska Polskiego zaprojektowano od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 221
na odcinku około 300 metrów.
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. Również jej
nawierzchnia wykonana zostanie z masy bitumicznej a szerokość drogi wyniesie 4,5 metra.

Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów ulica Bukowa,
wraz z częścią ulicy Wrzosowej,
zostanie zmodernizowana na
odcinku 235 metrów, licząc
od skrzyżowania z drogą wojewódzką 221. Wybudowany
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. Wartość
zadania, zgodnie z umową, wyniesie blisko 2,3 mln zł.
(ron)
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Budżet na rok 2021 przyjęty

Wcześniej niż zwykle Rada Gminy Kolbudy uchwaliła budżet na rok 2021. W finansowym planie na przyszły rok po stronie dochodów zapisano kwotę 144 983 694 złote. Wydatki jakie musiał będzie ponieść nasz samorząd oszacowano na
159 127 300 złotych. Deficyt wyniesie więc 14 143 606 złotych, co stanowi 9,8 proc. dochodów budżetowych. Rada Gminy
Kolbudy przyjęła również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

– Budżet na rok 2021 będzie dużym wyzwaniem – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Przypomnę jednak, że wyzwaniem był
również plan na bieżący rok, który powoli
żegnamy. Mimo to udaje się nam go kończyć
w dobrych nastrojach. Ograniczyliśmy zadłużenie gminy do poziomu 29,7 mln zł. Uniknęliśmy emisji obligacji i z powodzeniem
pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Również
w nowym budżecie dopuszczamy możliwość emisji obligacji. Mam jednak nadzieję,
że i tym razem będziemy w stanie tego uniknąć. Planujemy nadal szukać oszczędności
i korzystać ze wszystkich możliwości pozyskania funduszy pozabudżetowych. Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mamy plan na
przyszły rok, który wspólnie wykonamy najlepiej jak się tylko da.
Radni zwracali uwagę, że chyba po raz
pierwszy budżet udało się przyjąć już na
sesji grudniowej, a nie w styczniu. Mówili
o tym Wiesław Rusiecki i Piotr Wójtowicz.
– Aktywnie pracowała Komisja Finansów,
Rozwoju i Gospodarki – mówił Wiesław
Rusiecki. – Radni spotykali się wiele razy
i szczegółowo analizowali poszczególne
punkty projektu budżetu. Nie mam obaw, że
coś zrobiliśmy źle. Nie wiemy tak naprawdę
jaki będzie przyszły rok i jakie będą wydatki. Podejdźmy do tego z optymizmem. Bez
obaw i strachu.
Obaw o realizację zaplanowanego budżetu

nie miała również przewodnicząca Rady
Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik.
– Rok 2019 i ten, który właśnie dobiega końca
pokazały, że rozsądnie zarządzamy gminą –
mówiła. – Jestem przekonana, że również
przyszłoroczny budżet uda się zrealizować
i na koniec roku 2021 razem będziemy mogli
powiedzieć, że wykonaliśmy dobrą robotę.
Jedną z pozycji budżetowych, które w największym stopniu interesują mieszkańców są kwoty przeznaczane na inwestycje.
W roku 2021 gmina planuje przeznaczyć na
wydatki majątkowe 28 801 088 złotych, co
stanowi ponad 18 proc. wydatków ogółem.
W kwocie tej ujęte jest m.in. dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez
inne jednostki. Na czołowych miejscach,
pod względem wysokości kwoty, plasują
się budowy dróg. W tym modernizacja ulic:
Wojska Polskiego, Wrzosowej i Bukowej
w Lublewie Gdańskim, modernizacja ulicy
Fiołkowej w Czapielsku, przebudowa ul.
Adama Ważnego w Kolbudach czy budowa
układu drogowego w sołectwie Babidół.
Jednym z ambitniejszych przedsięwzięć
ujętych w budżecie będzie też przebudowa
budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Bielkówku. Nasz samorząd planuje również partycypować w kosztach inwestycji
realizowanych przez powiat gdański, jak
również wniesie swój wkład w budowę pływalni budowanej przez spółkę „Reknica”.
Na realizację przyszłorocznego planu fi-

nansowego wpływ może mieć bez wątpienia sytuacja epidemiczna, która dziś stanowi wielką niewiadomą.
- Konstrukcja budżetu na rok 2021 jest
obarczona ryzykiem nieuzyskania w całości planowanych dochodów – mówi skarbnik Jarosław Falkowski. - Zależeć to będzie
od sytuacji epidemicznej i związanej z nią
kondycji przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Chodzi tu o udziały
gminy w podatku dochodowym od osób
prawnych i fizycznych, które w okresie zamknięcia gospodarki uległy znaczącemu
zmniejszeniu. Po stronie wydatków wyzwaniem będzie realizacja programu inwestycyjnego.
Skarbnik gminy zwraca również uwagę na
coraz większe wydatki na oświatę, które
nie są refundowane subwencją oświatową.
Nasz samorząd na oświatę i wychowanie
przeznaczy w przyszłym roku ponad 65 milionów złotych.
W przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy budżecie dochody bieżące ustalono
na kwotę 134 328 906 złotych a dochody
majątkowe na 10 654 788 złotych. Z kolei
wydatki bieżące budżetu określono na
poziomie 130 326 212 złotych, natomiast
majątkowe 28 801 088 złotych. W kwocie
tej ujęto wniesienie wkładu do spółki „Reknica” w celu dokończenia budowy pływalni
w Kolbudach.
Na przychody gminy w wysokości
17 088 614 złotych składać się mają planowane wpływy ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w kwocie 10 000 000 złotych,
wolne środki w kwocie 6 966 614 złotych
oraz spłata udzielonej w 2020 roku pożyczki w kwocie 122 000 zł.
Na kwotę rozchodów w wysokości
2 945 008 złotych składają się wykup
wyemitowanych przez gminę obligacji –
2 660 000 złotych oraz spłaty pożyczek
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 285 008 złotych.
Na wydatki jednostek pomocniczych gminy
w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziano łączną kwotę 836 807 złotych. Warto odnotować, że stanowi on namiastkę budżetu
obywatelskiego, gdyż o przeznaczeniu środków decydują sami mieszkańcy.
Radni gminni nie kryją, że w roku 2021 liczą
na skuteczne pozyskiwanie przez Gminę
Kolbudy środków zewnętrznych, tak jak
miało to miejsce w kończącym się właśnie
roku. (ron)

Basen. Wyłanianie wykonawcy drugiego etapu
„Reknica” sp. z o.o. realizuje procedury przetargowe, w wyniku których podpisana zostanie umowa z wykonawcą drugiego i zarazem ostatniego etapu budowy krytej pływalni w Kolbudach. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na
jesień przyszłego roku.
Zakres prac wskazanych w zamówieniu,
które ukazało się w Biuletynie Informacji
Publicznej oprócz robót budowlano-wy6 | Grudzień 2020

kończeniowych oraz instalacyjnych obejmuje również prace związane z montażem
specjalistycznej technologii basenowej.

Szacuje się, że całkowity koszt inwestycji
wyniesie 16-18 milionów złotych.
(ron)
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Indywidualny transport dla osób
niepełnosprawnych i starszych!
Indywidualny, bezpłatny transport dla dorosłych, niepełnosprawnych mieszkańców oraz dla osób powyżej 60 roku życia i seniorów zrzeszonych w naszych
klubach? To całkiem realne. Gmina Kolbudy otrzyma na ten cel środki zewnętrzne. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował
o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez nasz samorząd wniosku. Niebawem powinno nastąpić podpisanie umowy grantowej. Wartość projektu opiewa na ponad pół miliona złotych. Fundusze mogą być przeznaczone na zakup
samochodu, a także zatrudnienie osób do obsługi programu.
Dowóz osoby niepełnosprawnej na badania lekarskie, zajęcia na uczelni czy zabiegi
rehabilitacyjne to dla wielu rodzin spore
wyzwanie logistyczne. Problemy te dotyczą również osób w starszym wieku, które
nie zawsze są zmotoryzowane, a dla których ograniczenia napotykane w środkach
komunikacji publicznej stanowią niejednokrotnie istotne utrudnienie. Brak transportu sprawia, że niektórzy seniorzy czy osoby
z dysfunkcjami ruchu zamykają się w domach, często popadając w depresję.
– Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców gminy Kolbudy, którzy ze
względu na różne ograniczenia i dysfunkcje
potrzebują wsparcia w zakresie mobilności
w celu dotarcia do instytucji i obiektów związanych z opieką medyczną, rehabilitacją,
opieką społeczną, działalnością integracyjną, prozdrowotną, kulturalną czy edukacyjną
– informuje Iwona Niedzielska, kierownik
Referatu Strategii i Programów Rozwojowych. – Projekt przewiduje pomoc w dotarciu
do miejsca docelowego i z powrotem. Odbiorcami usług będą osoby starsze – seniorzy
i osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
Dzięki pozyskanym środkom przez siedemnaście miesięcy program będzie w całości
finansowany z funduszy przyznanych przez
PFRON. Udzielona dotacja w kwocie 551
204,00 zł zostanie przeznaczona na zakup
samochodu, zatrudnienie dwóch kierowców, dwóch opiekunów, jak również stwo-

rzenie specjalnej aplikacji do obsługi programu. Po 31 sierpnia 2022 projekt musi
być kontynuowany przynajmniej przez rok
ze środków Gminy Kolbudy.
– Usługi dla ludności będziemy mogli rozpocząć od kwietnia 2021 roku – informuje
Iwona Niedzielska. – Pierwsze miesiące nowego roku zostaną poświęcone na zorganizowanie całego systemu z zakupem pojazdu
i zatrudnieniem personelu włącznie.
Program dedykowany jest wyłącznie osobom dorosłym, a zasady korzystania z darmowego transportu odbywać się będą według regulaminu. Ten określi kto i w jakim
celu może skorzystać z usługi.
Wójt Andrzej Chruścicki nie ukrywa, że
dofinansowanie, które pozyskał nasz samorząd znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym
i najstarszym mieszkańcom gminy.
– Ogromnie się cieszę, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Staramy się robić
wiele dla naszych starszych mieszkańców.
W gminie funkcjonują dwa Kluby Senior+
w Kolbudach i Kowalach, a także Koło seniora w Lisewcu. Organizowanych jest też
wiele zajęć dla tej grupy wiekowej. Program
bezpłatnego transportu dla osób, dla których korzystanie z komunikacji publicznej
jest dużym wyzwaniem, idealnie wpisuje się
w cały system.
Opinię tę podziela Anita Richert-Kaźmier-

fot. Pixabay

ska, pełnomocnik Wójta Gminy Kolbudy
ds. Seniorów.
– Często słyszymy, że ktoś nie może uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach
o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym, bo te w większości organizowane są
w Kolbudach lub Kowalach – mówi. – W tych
miejscowościach działają też nasze Kluby
Senior+. Jako beneficjenci programu zyskalibyśmy większe możliwości, aby zwiększyć
udział i aktywność osób starszych czy niepełnosprawnych w życiu publicznym.
Głównym celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym, a także osobom
starszym mającym problem w poruszaniu,
w dostępie do placówek zdrowotnych, instytucji publicznych oraz obiektów kulturalnych. Realizacja projektu pozwoli osobom niemobilnym, mającym problemy
w poruszaniu się, rozwijać aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.
Koszt całkowity; 551 204,00 zł, 100% dofinansowania. Okres realizacji: 1.01.2021
– 31.08.2022. Usługi dla ludności od
1.04.2021 roku.
Projekt realizowany jest w ramach Osi
priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
(ron)

Kowale.

Paczki

Nowa wiata i plac zabaw

dla potrzebujących

Na placu rekreacyjnym przy ulicy Pilotów w Kowalach wybudowano drewnianą
wiatę grillową, konstrukcyjnie zbliżoną do tych, z jakich korzystają już mieszkańcy kilku innych gminnych sołectw. Miejsce to z pewnością służyć będzie
integracji społeczności wsi Kowale oraz rodzinnym spotkaniom. Wcześniej do
użytku oddano plac zabaw dla najmłodszych.

Chemia gospodarcza, słodycze oraz produkty przydatne w każdej kuchni trafiły do
rodzin z Gminy Kolbudy, które znalazły się
w trudnej sytuacji i z różnych względów nie
zawsze mogły liczyć na świąteczne prezenty. W Urzędzie Gminy Kolbudy przygotowano paczki, które – mamy nadzieję – umilą
naszym mieszkańcom Święta Bożego Narodzenia.
Produkty zostały zakupione ze środków
Gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. (ron)

Na ogrodzonym terenie pojawiły się kolorowe zjeżdżalnie, huśtawki i mała karuzela. Atrakcja dla młodych mieszkańców
powstała we współpracy ze stowarzyszeniem Akademia Piłkarska Kowale, które
pozyskało dofinansowanie w kwocie 122
tys. zł z Lokalnej Grupy Działania „Trzy krajobrazy”.
Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów w dalszej perspektywie na placu
przy ul. Pilotów planowana jest też m.in.
budowa wielofunkcyjnego boiska oraz
bieżni/ścieżki dookoła tamtejszego zbiornika wodnego. (ron)
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Bąkowo
Plac zabaw dla najmłodszych otwarty
Nowe huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele i bujaki zamontowano na terenie rekreacyjnym, tuż obok świetlicy wiejskiej w Bąkowie. Maluchy mogą już korzystać z atrakcji, które są efektem dobrej współpracy Sołectwa Bąkowo z władzami samorządowymi. Wspólnymi staraniami, przy pomocy firmy „Richert”, udało się też wykonać niwelację terenu przylegającego do
drogi wojewódzkiej 221. W ten sposób grunt został przygotowany pod budowę kolejnych elementów, które w przyszłości
służyć będą rekreacji mieszkańców. Oczyszczono również mocno zaniedbane oczko wodne, które zapewne stanowić będzie ozdobę placu.
Urząd Gminy zleci wykonanie projektu zagospodarowania terenu, który określi jakie dodatkowe elementy znajdą się na
placu. W planie jest m.in. budowa nowego, wielofunkcyjnego boiska.
– Jest mi niezmiernie miło, że dzięki dobrej
współpracy udało się nam wybudować
nowy plac zabaw dla maluchów – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – W istotny sposób
zmienił się również cały teren, który wyrównany i oczyszczony z dzikiej roślinności
pozwala nam snuć dalsze plany dotyczące
zagospodarowania. To miejsce jest z pewnością wizytówką sołectwa Bąkowo, ale wiem,
że chętnie korzystają z niego mieszkańcy
całej gminy.
Dobrą współpracę z samorządem podkreśla również sołtys Bąkowa Marzena Plichta.

– Cieszę się, że wspólnie udało się nam zrealizować ten projekt – mówi. – Dziękuję zarówno Wójtowi Gminy Kolbudy, jak i firmie
„Richert”. Miło patrzeć jak na placu pojawiają się kolejne atrakcje.
Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego. W symbolicznym przecięciu wstęgi,
oprócz przedstawicieli Gminy Kolbudy,
uczestniczyła sołtys Marzena Plichta oraz
Roman Richert.
(ron)

Zapełnijmy serca
Pomóżmy niepełnosprawnym
Będzie bardziej ekologicznie, a dodatkowo pomożemy osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji oraz zakupie sprzętów,
które ułatwią im codzienne funkcjonowanie. W czterech punktach Gminy Kolbudy ustawiono czerwone, metalowe pojemniki w kształcie serca. Można do nich wrzucać plastikowe zakrętki z butelek po napojach oraz innych płynach. To pierwsze
tego typu urządzenia na terenie naszego samorządu.
Wiele osób od lat zbiera plastikowe zakrętki aby przekazać je instytucjom, które
pomagają w zakupie niezbędnego osobom
niepełnosprawnym sprzętu. Odbiorem
plastikowego odpadu zajmują się podmioty, które przekazują go do firm recyklingowych, a uzyskane z jego sprzedaży środki
przeznaczają na pomoc np. osobom z dysfunkcjami ruchu. Wózki inwalidzkie, protezy czy inne urządzenia służące rehabilitacji znacznie ułatwiają życie lub pomagają
w odzyskiwaniu sprawności i powrocie do
zdrowia.
Pierwsze pojemniki zostały zamontowane
w czterech punktach: przed Urzędem Gminy Kolbudy, przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, przy Szkole Podstawowej w Kowalach oraz w Bielkowie,
gdzie kosz został zakupiony ze środków
funduszu sołeckiego.

Już pierwsze dni pokazały, że mieszkańcy
chętnie korzystają z nowych pojemników.
Serca szybko zapełniają się kolorowymi
nakrętkami
– Mam nadzieję, że nie tylko pomożemy
osobom niepełnosprawnym, ale również
dokładamy kolejną cegiełkę do systemu selektywnej zbiórki odpadów – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Mam tu na myśli nie tylko
kilogramy zebranego plastiku, ale również,
a może przede wszystkim, wartość edukacyjną. Wybraliśmy lokalizacje, w których pojawia się największa liczba osób. Na zakup
serca ze swoich funduszy zdecydowało się
sołectwo Bielkowo. Być może w przyszłości podobne kosze staną również w innych
punktach gminy.
Do pojemników możemy wrzucać m.in. zakrętki po napojach, mleku czy jogurtach,
jak również po chemii gospodarczej, pły-

nach do zmywania, szamponach, płynach
do płukania. Do kosza nie wrzucamy innych
przedmiotów. Jeżeli w zakrętkach są tekturowe uszczelki, należy je wyjmować przed
umieszczeniem odpadu w pojemniku.
(ron)

Lublewo Gdańskie.
Tablica informuje kierowców
W Lublewie Gdańskim przed skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej 221 z ulicą
Bukową zamontowano elektroniczną tablicę informującą o prędkości przejeżdżających aut.
Przed skrzyżowaniem z drogą prowadzącą
do cmentarza (jadąc w stronę Kolbud) znajduje się ograniczający widoczność zakręt,
a tuż za wjazdem w ulicę Bukową zlokalizowane jest przejście dla pieszych. O montaż
urządzenia od dłuższego czasu zabiegała
sołtys Lublewa Gdańskiego Dorota Repeć,
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która podobnie jak mieszkańcy liczy na to,
że elektroniczna tablica „wyhamuje nieco”
niektórych użytkowników dróg i sprawi, że
lokalna społeczność będzie mogła czuć się
bezpieczniej. Inwestycja zrealizowana została z funduszu sołeckiego.
(ron)
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Prestiżowa nagroda dla koordynatorki
naszych klubów „Senior+”

Jolanta Lipińska, koordynatorka naszych klubów „Senior+” w Kolbudach i Kowalach została laureatką prestiżowej nagrody Srebrne Drzewko przyznawanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia
w dziedzinie pomocy społecznej. Charakterystyczną statuetkę, w imieniu Marszałka wręczył wójt Andrzej Chruścicki.
Wyróżnienie, które władze województwa
pomorskiego przyznały Jolancie Lipińskiej
jest jedną z najwyższych w regionie form
uznania dla pracowników socjalnych.
Nasza laureatka odebrała „Srebrne Drzewko” z rąk wójta Andrzeja Chruścickiego,
który wnioskował o jej wyróżnienie m.in.
za aktywną współpracę z naszymi seniorami. Uroczystość zorganizowano w Urzędzie
Gminy Kolbudy, a świadkami wydarzenia
byli m.in. członkowie lokalnych klubów Senior+.
– Pani Jolanta od wielu lat z wielką empatią
i pasją działa w obszarze pomocy społecznej
i integracji – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Szczególnie należy tu podkreślić jej aktywność w pracy z seniorami. Niejednokrotnie
miałem okazję obserwować jak wiele serca
wkłada w swoje działania i ile energii po-

święca osobom starszym. Z prestiżowego
wyróżnienia cieszą się dziś wszyscy współpracownicy laureatki, a przede wszystkim
jej podopieczni.
Ciepłych słów laureatce, która na co dzień
związana jest z Gdańską Fundacją „I Ty
Możesz Wszystko” nie szczędzi też Anita

Richert-Kaźmierska, pełnomocnik Wójta
Gminy Kolbudy ds. Seniorów.
– Pani Jolanta od wielu lat zaangażowana
jest w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych, wymagających wsparcia
oraz seniorów – mówi Anita Richert-Kaźmierska. – Ma ogromne doświadczenie
i wkłada serce w każde zadanie.
Laureatka, podczas uroczystości w Urzędzie Gminy Kolbudy nie kryła wzruszenia.
Przyznała, że choć od wielu lat pracuje
w Gdańsku, to nasza gmina zaczyna odgrywać w jej życiu coraz większą rolę.
– Pomoc społeczna to cale moje życie – mówiła po odebraniu nagrody Jolanta Lipińska. – Droga, która się przede mną otworzyła to drugi człowiek, to idea pomagania
i sprawianie radości. Bycia z nim w każdej
chwili. Odnalazłam siebie w tej drodze. (ron)

Sztab WOŚP Gminy Kolbudy uruchomił
eSkarbonkę

Już 10 stycznia 2021 roku odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z Jurkiem Owsiakiem zagra oczywiście również Gmina Kolbudy. Choć w związku z pandemią i wieloma ograniczeniami ta edycja wielkiej kwesty będzie
inna niż dotychczasowe, to wszyscy ludzie dobrego serca będą mieli okazję aby wesprzeć Orkiestrę, która tym razem
zbierać będzie na rzecz Laryngologii, Otolaryngologii i Diagnostyki Głowy.
– Trudno w tej chwili powiedzieć jaki przebieg będzie miał finał, ale wiemy w jaki
sposób będzie odbywać się zbiórka. – mówi
Karol Czuba, kierownik Referatu Kultury,
Sportu i Rekreacji. – Tradycyjnie już wolontariusze w finałową niedzielę kwestować
będą na ulicach naszej gminy i w okolicach
kościołów.
Oprócz tradycyjnej kwesty prowadzona jest również elektroniczna zbiórka
pieniędzy. Sztab WOŚP z Gminy Kolbudy
uruchomił już eSkarbonkę WOŚP.
– Od 4 grudnia działa eskarbonka naszego
sztabu – dodaje Karol Czuba. – Od połowy

grudnia w niektórych sklepach, firmach
i punktach usługowych zlokalizowanych na
terenie gminy znajdują się Sztabowe Puszki
Stacjonarne. Zbiórka w tych miejscach
będzie trwała ponad trzy tygodnie.
Link do eSkarbonki znaleźć można w serwisie www.kolbudy.pl
Za pomocą tego narzędzia już dziś, bez konieczności wychodzenia z domu, można
dokonywać wpłat na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Swoją cegiełkę do Orkiestrowego grania
dołożyli już m.in. członkowie naszych Klubów Senior+, którzy pomogli w składaniu

tradycyjnych, tekturowych skarbonek, które powinny wypełnić się dobrocią w dniu 10
stycznia 2021 roku.
Zachęcamy do wspierania Orkiestry. Mamy
nadzieję, że mimo wszystkich ograniczeń
podczas tegorocznej kwesty uda się nam
uzbierać całkiem sporą sumę. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku do puszek WOŚP
w naszej gminie wpadła rekordowa kwota
35.235,55 zł
(ron)

46 naszych uczniów stypendystami
Marszałka Województwa Pomorskiego

Aż 46 uczniów z Gminy Kolbudy znalazło się na liście stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego. Uzdolniona
młodzież przez rok otrzymywać będzie co miesiąc kwotę 250 złotych. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę
w sprawie przyznania w roku szkolnym 2020/2021 stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu
„Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”.
W sumie na liście znalazło się 423 uczniów
z całego Pomorza.
Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego ze szkół z Gminy Kolbudy
• 22 uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kolbudach
• 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowalach
• 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej CET
w Kowalach

Wiadomości z Gminy Kolbudy

• 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej w Pręgowie
– Serdecznie gratuluję wszystkim stypendystom, ale również ich dumnym rodzicom
i nauczycielom – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Od wielu lat nasza młodzież stanowi liczną grupę na uroczystych galach, podczas których wręczane są wyróżnienia. Inne
samorządy gratulują nam takich wyników.
To dowód na to, że mamy zdolną młodzież,

a nasze szkoły i ich personel wykonują dobrą pracę.
Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania
w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki
lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
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Przygotowania do budowy nowego mostu
na ulicy Przemysłowej w Kolbudach
Rozpoczęły się prace związane z wytyczaniem objazdu, który zostanie wdrożony na czas remontu mostu na ulicy Przemysłowej w Kolbudach. Inwestor, Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, przygotowuje tymczasową organizację
ruchu, która umożliwi gruntowną przebudowę istniejącej, wysłużonej przeprawy na drodze powiatowej.
Wiadomo, że tymczasowy objazd dla pojazdów osobowych – od ulicy Przemysłowej do drogi wojewódzkiej 221 – wytyczony zostanie ulicami Mostową i Reknicką
(wjazd w prawo za Pomkolem – jadąc od
strony Łapina). Na odcinku, liczącym około
400 metrów, położona zostanie asfaltowa
nakładka na ul. Mostowej i części ul. Reknickiej. Wzmocniona ma zostać również
kładka na ulicy Mostowej.
– Prace związane z budową mostu na ulicy
Przemysłowej w Kolbudach powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku i jeżeli
warunki pogodowe będą sprzyjać, to potrwają do końca maja 2021 roku – mówi
wicestarosta Powiatu Gdańskiego Marian
Cichon.
Swój wkład finansowy w realizację inwestycji na drodze powiatowej wnosi również
Gmina Kolbudy.
– Zmiana organizacji ruchu na czas prac modernizacyjnych jest niezbędna – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Most musi być na czas
prowadzonych prac całkowicie wyłączony

z użytkowania. Możliwości wytyczenia objazdów są ograniczone. Jesteśmy w stałym
kontakcie z wykonawcą i dołożymy starań,
aby całe przedsięwzięcie udało się zrealizować w sposób możliwie najmniej uciążliwy
dla mieszkańców Kolbud oraz kierowców
korzystających z ulicy Przemysłowej. Mam
świadomość, że w tej części Kolbud mieści
się wiele zakładów pracy,
w tym nasze spółki Pomkol
i GZUK, a przede wszystkim
remiza OSP Kolbudy.
Inwestor realizuje prace
związane z przygotowaniem
szczegółowej organizacji ruchu na czas remontu mostu,
która uwzględniać będzie
również auta ciężarowe oraz
pojazdy komunikacji zbiorowej. Informacje na ten temat
będziemy przekazywać na
bieżąco.
Zgodnie z projektem szerokość jezdni na zmodernizo-

wanym, żelbetowym moście wynosić będzie 7 metrów, a jego długość 27 metrów.
Powstanie też chodnik o szerokości 2 metrów. Klasa obciążenia projektowanego
obiektu mostowego – klasa B. Wraz z dojazdami przebudowa obejmie ok. 125 m drogi.
(ron)

XIX Gminny Konkurs Plastyczny
rozstrzygnięty
Julia Narazińska, dwunastoletnia uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach została laureatką XIX Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy
dziecięcej”. Do udziału w projekcie zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną – we współpracy z Referatem
Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy Kolbudy – zaproszono dzieci w wieku do lat 12.
W konkursie wzięli udział podopieczni z 4
przedszkoli i, pomimo przejścia placówek
oświatowych na naukę zdalną, uczniowie
z 7 szkół z terenu gminy Kolbudy.
I miejsce zdobyła Julia Narazińska, dwunastoletnia uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej
w Kowalach, za portret Tama – owczarka
szetlandzkiego z powieści B. Pyron „Droga
do domu”. Rysunek kredką i korektorem...
poprowadzony pewną ręką zachwycił jurorów. Wierzba w oddali i oryginalnie wykonane kwiaty dodały pracy ciekawej perspektywy.
Kolejne miejsca przypadły podopiecz-

nym Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Kolbudach. Druga lokata przypadła
uczniowi klasy II c Bartłomieja Haliniarza za niezwykle sugestywną i precyzyjnie wykonaną
wyklejankę – ilustrację do
lektury „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek..”
Na trzecim miejscu znalazła
się kolorowa, ekspresjonistyczna wykonana farbami
plakatowymi praca pięcioletniej Karoliny Kędzierskiej
na codzień uczęszczającej do
Przedszkola w Kolbudach.

Przyznano także 35 wyróżnień.
Oprac. Gminna Biblioteka Publiczna
Fot. Nadesłane

Nowe wiaty
przystankowe
Oczekiwanie na przyjazd autobusu nie
zawsze bywa przyjemne. Potrafi dać się
we znaki zwłaszcza w porze jesiennej czy
zimowej. Na terenie gminy postawiono
właśnie cztery nowe, przeszklone wiaty
przystankowe, które dadzą podróżnym
schronienie przed wiatrem i opadami. Dwie
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nowe konstrukcje stanęły w Bielkowie, po
jednej w Bielkówku i Ostróżkach.
W takich warunkach na pewno bardziej
komfortowo wypatruje się pojazdu komunikacji publicznej.
(ron)
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KS Taekwon z medalami Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
W wielkim stylu i dobrych nastrojach wrócili z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików zawodnicy Klubu Sportowego
Taekwon Kolbudy. Sześć medali w kategoriach indywidualnych i brązowy medal w klasyfikacji zespołowej to dorobek
podopiecznych trenera Daniela Nowakowskiego podczas zawodów rozegranych 21 listopada br. w Gdańsku.
Sportowcy w czasach epidemii nie mają
łatwo. Odwoływane zawody czy trudności
w organizacji pełnych treningów nie pomagają z pewnością w utrzymaniu wysokiej
formy. Dlatego wywalczone mimo wielu
przeciwności trofea cieszą podwójnie.
Jak informuje trener Daniel Nowakowski
do końca nie było wiadomo czy zawodnicy
Taekwon Kolbudy wezmą w ogóle udział
w turnieju. Ostatecznie zawodnicy wrócili
do treningów na tydzień przed zawodami.
To wystarczyło, aby przygotować się do
zmagań, w których klub reprezentowało
dwunastu zawodników.
Do rywalizacji przystąpiło w sumie 125 młodych sportowców reprezentujących barwy
8 klubów. Nasi zwodnicy nie zawiedli. Najlepszą zawodniczką turnieju została Agata
Kalinowska zdobywając złoto w układach,
oraz srebro w technikach specjalnych.
Wojciech Kalinowski wywalczył srebrny
medal w układach. Krystian Paczkowski
kończył zawody z brązowym krążkiem
w technikach specjalnych, oraz medalem
tego samego koloru w konkurencji ukła-

dów. Po brąz w tzw. układach sięgnęła
również Wiktoria Lelek.
Wyniki indywidualne naszych zawodników
wystarczyły, aby klub z Kolbud zdobył medal w klasyfikacji generalnej, plasując się
na trzeciej pozycji.
Gratulujemy medalistom oraz wszystkim
zawodnikom, którzy wystąpili w drużynie
KS Taekwon Kolbudy. W turnieju udział
wzięli:
Aleksandra Milewska, Agata Kalinowska,
Lena Świąder, Wiktoria Lelek, Paulina
Myszk, Paulina Rogalewska, Agata Jakowska, Anna Paczkowska, Krystian Paczkowski, Wojciech Kalinowski, Tomasz Malinowski, Marcel Kupc.
Kluby biorące odział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików:
•
Akademicki Klub Taekwondo UDAR
w Gdańsku (AKT UDAR Gdańsk)
• Gdański Klub Taekwon-do (GKT Gdańsk)
• Klub Sportowy Taekwon Kolbudy ITF (KS
Taekwon Kolbudy)
•
Klub Sportowy Taekwon-do Tornado
Szczecin (KST Tornado Szczecin)

• Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk (KSW
NEPTUN Gdańsk)
•
Klub Taekwon-do ITF Szczecin (KT ITF
Szczecin)
•
Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO
Pruszcz Gdański (SKT AN-DO Pruszcz Gd)
• Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-do
(SKST Szczecin)
Oprac. (ron) Fot. Nadesłane

Zapasy. Dobre występy naszych
zawodników na Mistrzostwach Polski
Czterech zawodników KS Achilles Kolbudy reprezentowało naszą gminę na IX Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu
klasycznym, które w połowie listopada odbyły się w Kostrzynie nad Odrą. W walkach wzięło udział 210 zapaśników z 47
klubów. Nasi sportowcy wystartowali w dwóch kategoriach wagowych 57 i 75kg. Pomimo iż kategoria 57kg była najliczniej obsadzona to los sprawił, że zawodnicy z gminy Kolbudy… musieli stanąć do walki przeciwko sobie.
Najwyższą 12 pozycję w kategorii Młodzik
57 kg zajął Michał Kibort. Jego kolega Vladyslav Pavelko był 13 w kategorii Młodzik
75 kg.
– Była to ogromna nauka dla naszych zawodników, przede wszystkim dla Vladiego,
ponieważ debiutował na tak dużych i mocnych zawodach – podsumowuje turniej trener Dawid Plichta. – Marcel Kibort po dobrym początku turnieju niestety przegrał
z kontuzją i mam nadzieję, że nasz największy talent wyjdzie na prostą i pokaże na co
go stać. Michał Kibort, podobnie jak w zeszłym roku, rozkręcał się z walki na walkę
i niewiele brakowało, by znów bił się o me-

dal. Cieszy bardzo pierwsza wygrana walka,
robiącego stałe postępy, Adama Micuna.
Wyniki naszych zapaśników na IX Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu klasycznym:
• Młodzik kat 57 kg
12 miejsce Michał Kibort
17 miejsce Marcel Kibort
18 miejsce Adam Micun
• Młodzik kat 75 kg
13 miejsce Vladyslav Pavelko
Zawodnicy i kadra trenerska naszego klubu dziękują zaprzyjaźnionemu klubowi Zapasy Morena-Wega Żukowo oraz trenerom
Dawidowi Leonarczykowi i Edgarowi Melkumov za dużą pomoc w przygotowaniach
do Mistrzostw Polski i Memoriału.
Z medalami w Żukowie
Właśnie w Żukowie 5 grudnia 2020 roku
odbyła się XXIII Memoriał H. Boreckiego i E.
Wojdy. W zawodach z dobrej strony pokazali się bracia Adam i Szymon Micun, zdobywając odpowiednio brąz i srebro. Michał
Kibort – startując w wadze 62 kg, z dużą
niedowagą – przegrał ze swoim kolegą klu-
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bowym w walce o medal. Vladi, który robi
bardzo duże postępy walcząc w kategorii
85 kg zdobył brąz i kolejne doświadczenie.
Wojtkowi Mydłowskiemu zabrakło niewiele w najliczniejszej kategorii. Medal był
w zasięgu ręki. Nasz najmłodszy – i zawsze
pozytywnie nastawiony – zawodnik Remigiusz Okrój pokazał natomiast, że z takim
zaangażowaniem wygrane walki przyjadą
już niedługo.
Wyniki naszych zawodników na grudniowych zawodach w Żukowie:
• Mini zapasy 35kg
7 miejsce Wojciech Mydłowski
11 miejsce Remigiusz Okrój
• Mini zapasy 50kg
2 miejsce Szymon Micun
• Młodzik kat 57kg
1 miejsce Michał Kibort
• Młodzik kat 62kg
3 miejsce Adam Micun
4 miejsce Michał Kibort
• Młodzik kat 85kg
13 miejsce Vladyslav Pavelko
Oprac. (ron)
Fot. Nadesłane
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