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Rondo, chodniki i przejścia
dla pieszych.
Z powiatem w trosce o bezpieczeństwo
Budowa ronda w Pręgowie, długo oczekiwany chodnik na odcinku Kolbudy-Pręgowo, doświetlenie przejść dla pieszych
w Bielkowie i Pręgowie, a także wykonanie dokumentacji projektowej dla chodnika między Bielkówkiem a Goszynem – to
inwestycje, które Gmina Kolbudy zamierza realizować wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.
Na przełomie lat 2021/2022 może się rozpocząć budowa ronda u zbiegu ulic Bronisława Bukowskiego i Świętego Rocha
w Pręgowie. Powiat Gdański otrzymał
już na ten cel dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości
2,4 miliona złotych. W kosztach realizacji
zadania partycypować ma Gmina Kolbudy, która pokryje połowę różnicy między
kwotą dofinansowania a rzeczywistym
kosztem realizacji inwestycji.
To nie jedyne przedsięwzięcie, które
w Pręgowie realizować ma nasz samorząd wraz ze starostwem powiatowym.
Również na przełomie lat 2021 i 2022
roku powinna się rozpocząć budowa
długo oczekiwanego przez mieszkańców
ciągu pieszego o długości 1172 metrów
pomiędzy Pręgowem i Kolbudami. Szacuje się, że w przypadku obu tych inwestycji wkład Gminy Kolbudy wyniesie ok.
500 tysięcy złotych.
Jeszcze w tym roku, wspólnie z powiatem, Gmina Kolbudy planuje doświetlić
dwa przejścia dla pieszych, przy ul. Rolniczej w Bielkowie oraz w pobliżu szkoły
w Pręgowie.
Jest też duża szansa, że do końca bieżącego roku Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim przystąpi do opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika między Bielkówkiem a Goszynem.
– Wszystkie te zadania w sposób znaczący
poprawią poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy – mówi
wójt Andrzej Chruścicki. – Nasz samorząd
chętnie wspiera finansowo inwestycje powiatu, które służą naszym mieszkańcom.
To dla mnie szczególnie ważne projekty,
do realizacji których zobowiązałem się
obejmując urząd. Nasi mieszkańcy od
dawna zabiegali o wykonanie chodnika
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z Kolbud do Pręgowa czy z Bielkówka do
Goszyna. W tym drugim przypadku opracowana zostanie dokumentacja, ale to
ważny krok do realizacji przedsięwzięcia.
Natomiast o tym jak istotne jest doświetlanie przejść dla pieszych wszyscy doskonale wiemy.
W ramach współpracy ze starostwem
modernizowany jest aktualnie most na
ulicy Przemysłowej w Kolbudach oraz
planowana jest modernizacja nawierzchni na ulicy Przemysłowej, od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do granicy gminy, przed Łapinem Kartuskim. W 2019
roku podpisano list intencyjny, w którym
Wójt Gminy Kolbudy i Starosta Powiatu
Gdańskiego zobowiązali się do wspólnej
realizacji inwestycji drogowych w latach
2019-2023. Wspomniane zadania inwestycyjne to część spisanych wówczas
deklaracji.
(ron)
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Inwentaryzacja źródeł ciepła.
Ankieterzy ruszają w teren
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kolbudy od 8.02.2021 r. do
15.06.2021 r. odwiedzać Państwa będą ankieterzy firmy GlobalECO. Przeprowadzą oni krótką ankietę m.in. na temat rodzaju używanego paliwa, głównego źródła ciepła czy rodzaju ocieplenia budynku. Spis będzie się odbywać 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 21:00. Ankieterzy będą posiadać stosowne upoważnienie Wójta.
Celem inwentaryzacji jest poprawa jakości powietrza w regionie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelną
informację na temat stosowanego źródła
ciepła. Ograniczenie zanieczyszczenia
poprzez identyfikację przestarzałych
urządzeń grzewczych leży w naszym
wspólnym interesie. Ocena skali problemu ułatwi skuteczne pozyskiwanie dofinansowanie na instalacje OZE, a w tym
na wymianę kotłów.
Infolinia: 577 757 002
Jak informuje Straż Gminna w Kolbudach
nasi mundurowi otrzymują wiele zgłoszeń
dotyczących zanieczyszczania powietrza
przez właścicieli poszczególnych nieruchomości. Zgłaszający sugerują często,
że pod wskazanym adresem w piecach instalacji grzewczych spalane są śmieci. Po
przeprowadzeniu kontroli niejednokrotnie okazuje się, że czarny dym z komina
jest efektem spalania niskiej jakości węgla
spalanego w wysłużonej, często mocno
instalacji.
Wychodząc naprzeciw nieuniknionym
zmianom, ale przede wszystkim w trosce o jakość powietrza i zdrowie mieszkańców Gminy Kolbudy nasz samorząd
przystępuje do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Ta zostanie przeprowadzona właśnie przez firmę GlobalECO.

– Uchwały antysmogowe podjęte przez
władze województwa obligują nas do
konkretnych działań zmierzających do
stopniowego ograniczania liczby przestarzałych instalacji grzewczych na terenie
gminy – mówi Justyna Kaszkiel, zastępca
naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska UG Kolbudy. – Żeby móc podejmować
konkretne decyzje i nakreślić plan działań,
których efektem będzie poprawa jakości
powietrza w naszej gminie, musimy stworzyć dokładną bazę danych z informacjami o źródłach ciepła stosowanych na
naszym terenie. Pomoże nam w tym wyspecjalizowana firma, której ankieterzy
na przełomie lutego i marca odwiedzać
będą naszych mieszkańców. Od udzielonych im informacji zależeć będą nasze
dalsze działania.
Jak słyszymy od pracowników Wydziału
dzięki precyzyjnym danym pozyskanym
na podstawie ankiet łatwiej będzie np.
sięgać po zewnętrzne źródła finansowania dedykowane poprawie jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła.
Ważne! Ankieterzy posiadają identyfikatory firmy GlobalECO oraz upoważnienia Wójta Gminy Kolbudy. Ich tożsamość można potwierdzić dzwoniąc pod
wskazany numer infolinii. (ron)

Pamiętaj składając elektroniczny wniosek 500+
Ważna informacja dla osób składających elektronicznie wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
(500+) na kolejny okres świadczeniowy.
Korzystając z bankowości elektronicznej, platformy Epuap oraz PUE ZUS należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz:
JEŻELI UBIEGAMY SIĘ O KONTYNUACJĘ
WYPŁATY ŚWIADCZEŃ NALEŻY W PRZE-

SYŁANYM DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WNIOSKU WYBRAĆ
OKRES 2021/2022.
Okres 2019/2021 należy zaznaczyć wyłącznie w przypadku, gdy świadczenie
wychowawcze nie jest obecnie wypłacane.
(ron)

Komisariat Policji w Kolbudach

Ośrodek Zdrowia w Kolbudach

ul. Staromłyńska 2, 83-050 Kolbudy
Sekretariat czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00
Telefon: 47 74 24 316
Komisariat czynny 24 godziny na dobę
adres mailowy:
komisariat.kolbudy@gd.policja.gov.pl
Numer alarmowy 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)

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
tel. (58) 682 72 89 wew. 12 lub 13
(Specjaliści ds. świadczeń rodzinnych)
tel. (58) 682 72 89 wew. 14
(Specjalista ds. fund. alimentacyjnego)
tel. (58) 682 72 89 wew. 10 lub 11
(Pracownicy socjalni)
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Chętnie zaśpiewam dla naszych
mieszkańców
Chyba dawno żadne wydarzenie z udziałem mieszkańca naszej gminy nie wywołało takiej fali pozytywnych emocji i opinii. W sobotni wieczór 6 lutego przed telewizorami zasiadło wielu mieszkańców Gminy Kolbudy, aby podziwiać finałowy
występ Andrzeja Nosowskiego w muzycznym show The Voice Senior. Talent wokalny, wrażliwość i osobowość mieszkańca
Lublewa Gdańskiego wprawiły telewidzów w zachwyt. Chociaż nie wygrał nagrody głównej (ta głosami widzów przypadła
Barbarze Parzeczewskiej) nie brakuje opinii, że to właśnie Pan Andrzej zaprezentował się najlepiej z finałowej czwórki.
Zaledwie dwa dni po finale muzycznego show, który na żywo śledziło blisko
4 miliony widzów, Andrzej Nosowski
odwiedził nasz urząd, aby podzielić się
wrażeniami z wielkiej przygody, jaką był
The Voice Senior. W wyemitowanym 6 lutego finałowym odcinku programu nasz
mieszkaniec zaśpiewa Grande Valse Brillante”, Ewy Demarczyk, „Spragniony”
Kamila Bednarka i „Łatwopalni” z repertuaru Maryli Rodowicz. Jego wykonania
wywołały wzruszenie nie tylko u widzów,
ale i u jurorów.
O zwycięstwie Barbary Parzeczewskiej
zdecydowała naprawdę niewielka różnica głosów. Przy kawie i słodkiej przekąsce Andrzej Nosowski chętnie opowiadał
o swoim udziale w programie, przygotowaniach, doborze repertuaru i nawiązanych przez ostatnie miesiące przyjaźniach.
– Do programu trafiłem zupełnie przypadkiem – mówi. – Już w 2019 roku siedzieliśmy z przyjaciółmi przy grillu, trochę podśpiewywaliśmy i ktoś, półżartem,
zaproponował, że powinienem zgłosić się
do The Voice Senior. Również półżartem
odpowiedziałem, aby przypilnował kiedy
odbywał się będzie casting. No i przypilnował. Nagraliśmy dwie piosenki i wysłaliśmy na podany adres. Po jakimś czasie
dostałem zaproszenie na dalsze przesłuchania. Tam musiałem wystąpić a cappella przed grupą kilkunastu osób. W przesłuchaniach uczestniczyli m.in. producenci,
reżyser, grupa muzyków. Udało się. Tak
trafiłem do programu.
Wójt Andrzej Chruścicki dopytywał swojego gościa co zaważyło na wyborze trenera. Przypomnijmy, że Andrzej Nosowski zdecydował się na wokalne warsztaty
w grupie Izabeli Trojanowskiej.
– Jeszcze przed nagraniem programu
udzielałem wywiadu dla jednej ze stacji
radiowych, które obecne były przy produkcji – mówi Pan Andrzej. – Zapytano
mnie, z którym z trenerów chciałbym
współpracować. Odpowiedziałem, że
z tym, który podczas mojego występu
odwróci się jako pierwszy. Musiałem więc

dotrzymać słowa. Przyznam jednak, że
zawsze bardzo lubiłem słuchać piosenek
Izabeli Trojanowskiej. Gdy zaproponowała mi, bym mówił jej po imieniu byłem
przeszczęśliwy. Chwyciłem za telefon, aby
podzielić się z bliskimi tą informacją.
Nasz mieszkaniec przyznaje, że nie spodziewał się, że jego wykonania zostaną
tak ciepło przyjęte przez widzów. Dziś
spotyka się z wieloma dowodami sympatii. Za każdym razem podkreśla jednak,
że jest piosenkarzem amatorem. Nie ma
takiego warsztatu i obycia ze sceną, jak
choćby jego konkurenci z programu.
– Łatwiej było im poradzić sobie z oddychaniem, odpowiednią artykulacją czy
tremą przed wyjściem na scenę – mówi
Andrzej Nosowski. – Obycie z publicznymi
występami ma w takich programach duże
znaczenie.
Mieszkaniec Lublewa nie ukrywa jednak, że nie poszedł do programu z myślą
o wygranej i jest usatysfakcjonowany, że
jako typowy amator doszedł aż do finału.
Wśród licznych komentarzy, jakie po finale pisali nasi mieszkańcy wiele było
próśb, aby Andrzej Nosowski wystąpił
dla publiczności z Gminy Kolbudy.
Wójt Andrzej Chruścicki poruszył ten
temat podczas rozmowy. Zapytał czy
istniałaby możliwość zorganizowania
takiego występu. Pan Andrzej Nosowski
z zadowoleniem przyjął propozycję.

– Gdy tylko warunki epidemiczne pozwolą
na organizację takiego koncertu z pewnością go zorganizujemy – mówi Andrzej
Chruścicki. – Wstępnie umówiliśmy się już,
że nastąpi to podczas Dni Gminy Kolbudy
w czerwcu bieżącego roku. Mamy też inne
plany dotyczące współpracy, ale dziś jest
zbyt wcześnie by mówić o szczegółach.
Andrzej Nosowski przyznaje, że po finałowym występie wpływają do niego
pierwsze propozycje dotyczące kolejnych występów scenicznych. Z ogromną
satysfakcją zaśpiewa jednak przed naszymi mieszkańcami, którzy tak licznie
wspierali go podczas programu.
– Bardzo chętnie zaśpiewam dla naszych
mieszkańców – mówi. – Gdyby warunki
pozwoliły moglibyśmy pomyśleć nawet
o większym koncercie z udziałem uczestników programu. Mamy ze sobą bardzo
dobry kontakt. Bardzo się zżyliśmy. Myślę,
że mógłbym ich zaprosić na występ w naszej sali koncertowej.
Pozostajemy w kontakcie i dołożymy starań, aby Andrzej Nosowski na żywo zaprezentował mieszkańcom Gminy Kolbudy swoje zdolności wokalne. Frekwencja
podczas koncertu na pewno będzie wysoka. O ogromnej liczbie fanów świadczą
choćby pozytywne komentarze w naszych mediach społecznościowych.
(ron)
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Rozpoczęto drugi etap budowy basenu
w Kolbudach

Z początkiem roku 2021 rozpoczęła się realizacja drugiego etapu budowy krytej pływalni w Kolbudach. W Urzędzie
Gminy Kolbudy podpisano umowę z wykonawcą, który w przetargu złożył najkorzystniejszą – opiewającą na 9,5 miliona złotych brutto – ofertę. Prace realizuje konsorcjum firm Biuro Obsługi Budownictwa Paweł Biełuś oraz Media
Technik z Kołobrzegu.

– Podpisanie umowy z wykonawcą drugiego i zarazem ostatniego etapu inwestycji to z pewnością dobra wiadomość
dla naszych mieszkańców – mówi wójt
Andrzej Chruścicki. – Zapowiadałem, że
basen zostanie oddany do użytku jesienią
2021 roku i deklarację tę podtrzymuję. Wykonawca będzie miał dziesięć miesięcy na
realizację zadania.
Firma BOB Paweł Biełuś, która wchodzi
w skład zwycięskiego konsorcjum realizowała również pierwszy etap budowy
basenu.
Zakres prac drugiego etapu inwestycji,
oprócz robót budowlano-wykończeniowych oraz instalacyjnych, obejmuje
również prace związane z montażem

specjalistycznej technologii basenowej.
Zarówno Paweł Biełuś, jak i prezes Reknicy nie kryją, że będzie ona najistotniejszym elementem drugiego etapu
budowy.
– Firma, która odpowiadała będzie za
tę część inwestycji niedawno ukończyła
budowę pływalni w Kielnie – mówi Paweł Biełuś. – Ma w tej dziedzinie duże
doświadczenie i rekomendacje. Miało to
dla nas istotne znaczenie przy wyborze
partnera, z którym przystąpiliśmy do
przetargu.
Jak dodaje prezes spółki „Reknica” od
jakości wykonania urządzeń hydrotechnicznych zależało będzie funkcjonowanie basenu.

– To niejako serce pływalni – mówi Małgorzata Janca-Socha. – Wysoka jakość
gwarantowała będzie ciągłość pracy.
Mam nadzieję, że basen funkcjonował będzie bez większych przerw wymuszonych
awariami.
Aktualnie na placu budowy wykonywane
są liczne odwierty niezbędne do montażu technologii basenowej. Robione są
dodatkowe wylewki zarówno w nieckach
basenowych, jak i w pomieszczeniach zaplecza pływalni. W hali pracują również
elektrycy układający instalacje oraz ekipy tynkarskie. Zapadają ostatnie decyzje
dotyczące wyposażenia i hali basenowej
w sprzęty służące rekreacji.
Główny basen sportowy o wymiarach
25x12,50 m liczył będzie sześć torów. Powstaje też niecka rekreacyjna o zróżnicowanych głębokościach od 80 cm do 110
cm. Obok niej zlokalizowana będzie wanna spa oraz sauny. Planowane są również
dodatkowe atrakcje dla najmłodszych.
Przypomnijmy, że w imieniu Gminy Kolbudy drugi etap inwestycji realizuje spółka „Reknica”.
Szacuje się, że całkowity koszt inwestycji
wyniesie 16-18 milionów złotych.
(ron)

Wiesław Rusiecki składa mandat radnego
Wiesław Rusiecki rezygnuje z dalszego sprawowania funkcji radnego. Swoją decyzję motywuje stanem zdrowia oraz postępowaniem, które w jego sprawie toczy się aktualnie przed wymiarem sprawiedliwości i nie ma związku z pełnieniem
funkcji w Radzie Gminy Kolbudy.
W emocjonalnym wystąpieniu na zakończenie XXIX sesji Rady Gminy Kolbudy
Wiesław Rusiecki oficjalnie poinformował o swojej decyzji i jej powodach.
– Jak wszyscy państwo wiecie mam sytuację procesową – mówił. – Z uwagi na
stan zdrowia poszedłem na ugodę z wymiarem sprawiedliwości oraz firmą, dla
której świadczyłem usługi. Cała procedura
jeszcze się nie zakończyła, ale chcę w niej
uczestniczyć już bez mandatu radnego.
Wiesław Rusiecki podkreślał, że mimo
stawianych przez prokuraturę zarzutów
może śmiało patrzeć w oczy mieszkańcom i nie zrobił nic, co nakazałoby mu
te oczy opuszczać. Zaznaczył, że pójście
na ugodę w dużej mierze wynika z chęci
uniknięcia długotrwałego procesu. Dodał, że żałuje iż nie będzie mógł kontynuować pracy w radzie do końca kadencji.
Podkreślił również, że obecni radni są
bardzo dobrze przygotowani do pełnienia swojej roli.
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– Zostawiam gminę w dobrych rękach –
powiedział Wiesław Rusiecki.
Były przewodniczący poinformował,
że choć rezygnuje z mandatu, to nadal
z uwagą śledził będzie prace naszego
samorządu i chętnie podzieli się swoim
doświadczeniem.
Radny otrzymał okazały kosz kwiatów.
Sam rozdał radnym po… krówce – słodyczu, z którym od lat był kojarzony oraz
długopisie w kolorze złotym.
Wójt Andrzej Chruścicki przypomniał, że
w ciągu swojej ponad dwudziestoletniej
pracy w samorządzie Wiesław Rusiecki był radnym, przewodniczącym Rady
Gminy Kolbudy, a przez kilka dni nawet
wójtem, zanim tych zaczęto wyłaniać w
drodze wyborów bezpośrednich.
- To samorządowiec z krwi i kości – mówił
wójt Andrzej Chruścicki. – Dziękuję Wiesławie za to wszystko. Efekty Twojej pracy
zostaną na zawsze w tej gminie. Dziękuję,
za wszystkie lata współpracy. Może cza-

sem mieliśmy różne zdanie, ale zawsze
udawało się osiągnąć kompromis.
W podobnym tonie wypowiadała się
również przewodnicząca Rady Gminy
Kolbudy Emilia Jóźwik.
- Wiesław tworzył samorząd – powiedziała krótko. – To już nie będzie ta sama rada.
Mam nadzieję, że tak jak zapowiedział,
będzie nas nadal wspierał.
(ron)
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W trzech sołectwach za 8 mln złotych

Z początkiem roku 2021 Gmina Kolbudy przystępuje do realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Prace udało się rozpocząć na ulicach Adama Ważnego i Skrzatów w Kolbudach. Ciężki sprzęt pojawił się również w Lublewie Gdańskim,
gdzie zmodernizowana zostanie ulica Wojska Polskiego, Bukowa i część ulicy Wrzosowej, w bezpośrednim sąsiedztwie
cmentarza. W Otominie przystąpiono natomiast do przebudowy ulic Jagodowa i Mandarynkowa. Łączna wartość zadań
realizowanych w trzech sołectwach, to około 8 milionów złotych. Po kilku dniach, z uwagi na wyjątkowo niskie temperatury, prace musiały zostać wstrzymane.
Tegoroczna zima, w przeciwieństwie do
tej z przełomu 2019/20, nie rozpieszcza
drogowców. Siarczyste mrozy sprawiły, że na wielu budowach trzeba było
wstrzymać prace. Gdy tylko warunki pogodowe ulegną poprawie budowlańcy
wrócą do swoich zadań.
– Wyjątkowo niskie temperatury sprawiają, że ciężki sprzęt odmawia posłuszeństwa – mówi Adam Babkiewicz, kierownik
Referatu Inwestycji i Remontów. – Tak
duży mróz zagraża elementom hydraulicznym maszyn. Praca w takich warunkach przy tak zmrożonej ziemi mija się
z celem. Nasi wykonawcy czekają, aż zima
trochę odpuści i powrócą na place budów.
Zanim zima zaczęła mocno dokuczać
drogowcom na placach budów udało
się zrealizować pierwsze wycinki drzew
i krzewów, a także prace ziemne związane z przebudową instalacji. Gmina zyska
nie tylko nowe drogi, ale również zmodernizowane miejsca parkingowe w lokalizacjach często odwiedzanych przez
osoby zmotoryzowane.
Kolbudy
W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Adama Ważnego zniknęło już przylegające
do drogi ogrodzenie i wycięto krzewy.
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 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.
– Chcemy, aby ta okolica stała się prawdziwą wizytówką Kolbud – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Zależy nam też, aby nowa
droga była fajnym miejscem dla spacerowiczów nie tylko latem, ale przez cały rok.
Wartość zadania, zgodnie z umową, wyniesie ponad 2 miliony złotych a nowa
nawierzchnia, poszerzona jezdnia, miejsca parkingowe i chodniki w znaczący
sposób zmienią najbliższą okolicę Gminnej Przystani Żeglarskiej i gminnego kąpieliska.
Lublewo Gdańskie
Ciężki sprzęt pojawił się już również
w okolicy cmentarza w Lublewie Gdańskim. 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. Mieszkańcy Lublewa Gdańskiego doczekają się również
modernizacji ulicy Wojska Polskiego.
Przy wyremontowanych drogach zamontowane zostanie oświetlenie. Wartość zadania, zgodnie z umową, wyniesie
blisko 2,3 mln zł.
Otomin
W Otominie powstanie w sumie 1130 metrów nowej, pokrytej betonową kostką
nawierzchni. Wykonane zostanie również odwodnienie oraz oświetlenie uliczne.
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.
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
wykonane zostaną pobocza.
Wartość zadania, zgodnie z podpisaną
umową, wynosi 3 640 800 zł.
Na realizację wspomnianych inwestycji
Gmina Kolbudy otrzymała blisko 4 miliony złotych dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych. Kwota stanowić
będzie połowę kosztów realizacji wszystkich trzech zadań. Pozostałą część pokryje gmina ze środków własnych. (ron)

Most na Przemysłowej przeszedł do historii
25 stycznia 2021 roku przed południem
mostem na ulicy Przemysłowej w Kolbudach przejechały ostatnie pojazdy.
Konstrukcja została wyłączona z ruchu,
a chwilę później do akcji wkroczył ciężki
sprzęt. W ciągu zalewie kilku dni z obiektu została sterta gruzu i zbrojeniowe
pręty. Niestety również w tym przypadku zimowa aura zmusiła drogowców do
wstrzymania prac. Po zamknięciu mostu
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dla kierowców samochodów osobowych
uruchomiono objazd ulicami Mostową
i Reknicką. Tymczasowa, alternatywna trasa, na której położono asfaltową
nawierzchnię, łączy ulicę Przemysłową
z drogą wojewódzką 221. Zmiany nastąpiły również w kursowaniu komunikacji
publicznej na odcinku Kolbudy – Łapino. Szczegółowe informacje w serwisie
www.kolbudy.pl
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Pręgowo. Tablica dla upamiętnienia
tragicznej wędrówki

Przy zbiorowej mogile ofiar Marszu Śmierci na cmentarzu w Pręgowie odsłonięto tablicę informacyjną przybliżającą historię tragicznej wędrówki więźniów niemieckiego obozu KL Stutthof, którzy swoje ostatnie kroki w drodze do wolności
postawili na tej ziemi.
Mieszkańcy Pręgowa byli świadkami
przechodzenia przez ich miejscowość
kolumn więźniarskich w dniach 28-30
stycznia 1945 roku. Na cmentarzu w Pręgowie spoczywają łącznie 42 ofiary Marszu Śmierci, w tym 41 ofiar w zbiorowej
mogile.
25 stycznia 1945 roku, w skutek ofensywy zimowej podjętej przez Armię Czerwoną oraz szybkiego przesuwania się
linii frontu, rozpoczęto ewakuację obozu
Stutthof. Po przeprowadzonej selekcji
w pieszą trasę wyruszyło przeszło 11 tysięcy więźniów – kobiet i mężczyzn – różnych narodowości. Uczestnicy marszu
w 9 kolumnach liczących od 800 do 1600
osób w drodze do Lęborka przechodzili również przez teren Gminy Kolbudy.
Część z nich została tu na zawsze.
Kolumny więźniarskie prowadzone
były do przeprawy promowej przez Wisłę w Mikoszewie, następnie szły przez
Szewce – Błotnik – Cedry Małe – Cedry
Wielkie – Pruszcz Gdański – Juszkowo
– Straszyn – Bąkowo – Lublewo – Kolbu-

dy – Pręgowo – Niestępowo – Żukowo –
Przodkowo – Załęże – Pomieczyno – Luzino – Godętowo w kierunku Lęborka.

Podczas ewakuacji więźniowie ginęli od
kul esesmańskich, umierali z wycieńczenia, głodu i chorób. Ich mogiły rozsiane
są wzdłuż trasy przemarszu. Liczbę ofiar
szacuje się na 5 500.
Tablica odsłonięta w Pręgowie ma przypominać osobom odwiedzającym cmentarz o Marszu Śmierci, jego ofiarach oraz
o okrucieństwie II wojny światowej.
– To pierwsza z tablic informacyjnych jakie planujemy postawić w pobliżu miejsca spoczynku ofiar tragicznego Marszu
Śmierci – mówi wójt Andrzej Chruścicki.
– Chcemy przybliżać naszym mieszkańcom oraz gościom historię osób, których
szczątki spoczęły na terenie naszej gminy.
Nadal nie wszyscy wiedzą dlaczego więźniów obozu Stutthof pochowano w Pręgowie.
W uroczystości odsłonięcia tablicy udział
wzięli przedstawiciele władz gminnych
oraz osoby zaangażowane w krzewienie
pamięci o ofiarach Marszu Śmierci, które
spoczywają na miejscowym cmentarzu.
(ron)

Upominki dla par świętujących
Jubileusz małżeństwa

Stało się już tradycją, że każdego roku Wójt Gminy Kolbudy zaprasza pary, które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej na uroczystość, podczas której wręczane są Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane przez Prezydenta RP. W ubiegłym
roku, z powodu pandemii nie udało się zorganizować spotkania. Wójt Andrzej Chruścicki zapowiada jednak, że gdy tylko
warunki pozwolą na pewno osobiście spotka się z Jubilatami, aby wręczyć im odznaczenia. Tymczasem dla 43 par, które
świętowały w ostatnim czasie okrągłe rocznice 50, 60 i 65 lecia zawarcia związku przygotowano upominki, które wkrótce trafią do naszych Jubilatów. W zestawie znajduje się zegar z wygrawerowanymi życzeniami oraz zestaw kosmetyków
ufundowany przez firmę Ziaja. Małżonkowie otrzymują również list od Wójta Gminy Kolbudy, w którym czytamy:
„Z ogromną przyjemnością przekazuję
Państwu, płynące z serca, gratulacje
z okazji tak wspaniałego Jubileuszu, jakim jest półwiecze wspólnej drogi przez
życie. Jeszcze większą radość sprawiłaby mi z pewnością możliwość osobistego spotkania i wręczenia szacownym
Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, nadanych Państwu przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Niestety sytuacja epidemiczna i wynikające z niej ograniczenia uniemożliwiły
nam wspólne świętowanie tej wyjątkowej rocznicy.
Chociaż tym razem nie mogę zaprosić
obchodzących Jubileusz małżeństw na
uroczyste spotkanie, postanowiłem przekazać Państwu ten list oraz drobny upominek. Niech każdego dnia przypomina
o wielu wspaniałych chwilach i niezapomnianych wydarzeniach, których doświadczaliście Państwo krocząc wspólnie
6 | Luty 2021

przez życie, dzieląc radości, a niekiedy
smutki dnia codziennego. Wierzę, że okres
strachu i izolacji wywołanej przez koronawirusa szybko minie, a my będziemy mogli
się spotkać, tak jak miało to miejsce w minionych latach.
Miłość, zaufanie, cierpliwość i wyrozumiałość – to fundamenty udanego i trwałego
związku, które najczęściej wymieniają
małżonkowie świętujący tak okazały Jubileusz. Chociaż od dnia, w którym stanęliście Państwo na ślubnym kobiercu upłynęło tak wiele czasu nadal jesteście dla
siebie opoką, a dla młodzieży wzorcem
godnym naśladowania. W czasach, gdy
tak wiele spraw toczy się szybko i intensywnie. Wy pokazujecie, że są w naszym
życiu obszary, których nie jest w stanie
zniszczyć tempo dnia codziennego. Tym
obszarem jest bez wątpienia Wasz związek. Trwały i odporny na wszelkie przeciwności losu.

Z wielkim uznaniem i szacunkiem gratuluję Państwu tak wspaniałego Jubileuszu,
życząc wielu kolejnych, obchodzonych
w zdrowiu i doskonałym nastroju rocznic.”
W imieniu mieszkańców Gminy Kolbudy
dołączamy się do życzeń dla naszych Jubilatów. (ron)
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Kolej w Gminie Kolbudy?
Najpierw analizy transportowe
Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki podpisał porozumienie, którego efektem będzie przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II. To kolejny ważny krok w staraniach
o powrót naszej gminy na kolejową mapę Polski.
Porozumienie zawarte zostało z Samorządem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez Pomorskie Biuro
Planowania Regionalnego, które w imieniu zainteresowanych samorządów wyłoni wykonawcę analizy transportowej.
Pod dokumentem podpisali się również
przedstawiciele Gminy Miasta Gdańska,
Gminy Miasta Pruszcz Gdański, Gminy
Pruszcz Gdański oraz Gminy Żukowo.
Wykonane przez wyłonioną firmę analizy
oparte będą m.in. na ankietach przeprowadzonych wśród mieszkańców. Ci zapytani zostaną m.in. o czas poświęcony
na podróże czy wykorzystywane najczęściej środki lokomocji. Badane będzie
natężenie ruchu w poszczególnych obszarach, a także dostępność transportu
drogowego oraz dokumenty planistyczne dla danego obszaru. Namacalnym
efektem poczynionych obserwacji może
być np. określenie potencjalnych lokalizacji przystanków PKM.
– Celem wspólnego działania samorządów jest zbadanie stanu istniejącego oraz
potrzeb mieszkańców południowej części
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie transportu – tłumaczy Krzysztof Szamal, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Ochrony Środowiska. –
Analizy obejmą m.in. badanie natężenia
ruchu, wymiany pasażerów na przystankach oraz preferencje transportowe mieszańców.
Wyniki badań pozwolą na podjęcie racjonalnych decyzji w zakresie kierun-

ków rozwoju poszczególnych gałęzi
transportu i związanych z nimi sieci,
zarówno na szczeblu lokalnym poszczególnych gmin, jak i w ramach obszaru
metropolitalnego.
– Obszar badań stanowi potencjalny teren
lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II i z pewnością przysłuży się temu projektowi, nie mniej jednak efektem badań
ma być szerokie spojrzenie na problemy
transportowe – dodaje Krzysztof Szamal.
– Pozwoli to na podejmowanie optymalnych działań, które poprawią komfort i jakość życia mieszkańców.
Przypomnijmy, że w lipcu 2020 roku
w Szkole Podstawowej w Kowalach
zaprezentowano „Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii
kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią
kolejową Województwa Pomorskiego”.
Dokument opracowany przez planistów
z Biura Rozbudowy Gdańska ma stanowić podstawę do opracowania Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Jednym z beneficjentów projektu,
który miałby być realizowany w latach
2023-2030 jest Gmina Kolbudy.
Samorządowcy uczestniczący w tamtym spotkaniu wyrazili wolę współpracy na rzecz realizacji nowych połączeń.
Nie przypadkiem wydarzenie to zorganizowano w pierwszej w Polsce szkole
metropolitalnej w Kowalach, która jest
efektem ścisłego współdziałania trzech
gmin.
Zaprezentowana wówczas koncepcja

mówi nie tylko o reaktywacji linii kolejowej 229, o którą zabiega nasz samorząd,
ale o rozwoju kolei na całym Pomorzu.
Gmina może odzyskać wygaszoną przed
laty trasę oraz zyskać nową nitkę, biegnącą z Goszyna od linii 229, przez Kowale, na gdańskie Ujeścisko.
– Nie ustajemy w naszych staraniach
o powrót gminy na kolejową mapę Polski –
mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To długa,
wymagająca wielu porozumień i uzgodnień droga. Przystępując do wspólnego
zlecenia niezbędnych analiz robimy kolejny ważny krok. Zarówno zainteresowane samorządy, władze województwa, jak
i Pomorska Kolej Metropolitalna wykazują
dużą determinację w realizacji wspólnego
projektu. Nietrudno zauważyć, że w ostatnich miesiącach prace w tym obszarze
mocno przyspieszyły, choć przed nami
jeszcze wiele pracy.
Przypomnijmy, że już w 2019 roku – z inicjatywy naszego samorządu – przedstawiciele gmin zainteresowanych reaktywacją linii kolejowej 229 podpisali
z władzami województwa list intencyjny
w tej sprawie. (ron)

Poradnik dla mieszkańców.
Segregacja bez tajemnic na eko-papierze
Zastanawialiście się do jakiego pojemnika na odpady wrzucić np. stary bandaż, bombkę choinkową, pluszową zabawkę
czy czekoladę bez opakowania? Jeżeli przy którymś ze wskazanych odpadów mieliście wątpliwości, to pomoże je rozwiać… słownik segregacji jaki już wkrótce trafi do mieszkańców w formie kolorowej książeczki wydrukowanej na ekologicznym papierze.
Opracowanie, w którym na kilkudziesięciu stronach – w kolejności alfabetycznej
– opisano rozmaite odpady przypisując
je do poszczególnych pojemników, przygotowuje Gminny Zakład Usług Komunalnych we współpracy z Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku.
Książeczka z pewnością pomoże rozwiać
wiele wątpliwości. Broszura zawierać
będzie szereg ciekawych informacji dotyczących prawidłowej selekcji na poszczególne frakcje. Z kart opracowania
dowiemy się np. że paragon sklepowy
drukowany na papierze termicznym nie
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jest odpadem, który powinniśmy wrzucać do pojemnika na… papier. Miejsce
wydruku z jakim odchodzimy od sklepowej kasy jest w kuble z odpadami resztkowymi, gdyż nie nadaje się do recyklingu.
– Cały czas uczymy się zasad segregacji
i wygląda to coraz lepiej – mówi Krzysztof Hypki, prezes GZUK. – Często stajemy
jednak przed pytaniem, do którego pojemnika wrzucić dany odpad, zwłaszcza
gdy chodzi o rzeczy, których pozbywamy
się sporadycznie. W przestrzeni publicznej
funkcjonuje też wiele mitów dotyczących

segregacji. Myślę, że ten poradnik pomoże
rozwiać wiele wątpliwości i sprawi, że selekcja na poszczególne frakcje będzie bardziej skuteczna. Mam nadzieję, że słownik,
który chcemy dystrybuować bezpłatnie
zaciekawi wielu mieszkańców i przyda się
w każdym gospodarstwie domowym.
„Nawet najmniejsze działania czy zmiana codziennych nawyków jest cennym
gestem, by chronić środowisko Ziemi
i wpływać na zatrzymanie zmian klimatu” – głosi sentencja zamieszczona na
pierwszych stronach opracowania.
Do tematu na pewno wrócimy. (ron)
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Mieszkańcy chętnie się szczepią
Szczepienia przeciwko COVID-19 przebiegają w naszej gminie bez większych utrudnień, a mieszkańcy chętnie odwiedzają punkty szczepień
– poinformował podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego lek. med. Tadeusz Wysocki. Kierownik Ośrodka Zdrowia
w Kolbudach dodał również, że u pacjentów przychodni, którym podano dotychczas szczepionkę nie zaobserwowano odczynów poszczepiennych. Z przekazanych informacji wynika, że do końca bieżącego
miesiąca zaszczepieni powinni zostać wszyscy pacjenci w wieku 80+,
którzy zgłosili się do rejestracji. Szczepieniu poddawani są aktualnie
również pacjenci z grupy wiekowej 70+.
Według przekazanych podczas spotkania informacji – w dniu 9 lutego
– na terenie gminy z powodu potwierdzonego zakażenia w izolacji pozostawały 72 osoby, a 158 osób przebywało na kwarantannie.

Program szczepień przeciw COVID-19.
Co powinniśmy wiedzieć
Trwa proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Aktualnie na konkretny termin wizyty rejestrować się mogą pacjenci, którzy ukończyli 70 rok życia. Szczepionkę podano również pacjentom z grupy zero, do której zalicza się między
innymi personel medyczny czy mieszkańców i personel placówek opieki oraz pomocy społecznej. Pozostałe osoby, które
ukończyły 18 rok życia mogą zgłosić chęć zaszczepienia poprzez krótki formularz online. Dzięki temu otrzymają informacje, gdy ruszy rejestracja na konkretny termin dla konkretnych grup wiekowych lub zawodowych.
Punkty szczepień w Gminie Kolbudy
• Ośrodek Zdrowia w Kolbudach przy ul.
Plac Kaszubski 7,
• „Medi-Medic” Centrum Medyczne
w Kolbudach przy ul. Przedszkolnej 46
• „Przychodnia Rodzinna” w Kolbudach
przy ul. Przedszkolnej 34.
Ważne daty:
• 15 stycznia – otwarcie rejestracji dla seniorów 80+ i zgłoszeń dla osób w wieku
18-69 lat
• 22 stycznia – otwarcie rejestracji dla seniorów 70+
• 25 stycznia – rozpoczęcie szczepień
osób w wieku 70+ w całej Polsce.
Jeżeli to już twój etap rejestracji masz
trzy możliwości zapisu na szczepienie:
1. z adzwoń na całodobową i bezpłatną
infolinię – 989
2. s kontaktuj się z wybranym punktem
szczepień:
Telefony do rejestracji ośrodka
w Kolbudach (pn-pt: 7.15 – 18.00)
tel. 058 682 72 80
tel. 058 682 73 10
tel. 058 691 06 31
Telefon do „Medi-Medic” Centrum
Medycznego w Kolbudach
tel. 501 866 393
Telefon do „Przychodni Rodzinnej”
w Kolbudach
tel. (58) 683 83 83
3. z arejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
Darmowy transport na szczepienie
W związku z rozpoczęciem Narodowego
Programu Szczepień uruchomiona została gminna infolinia dla osób, które nie
mogą dotrzeć samodzielnie do punktu
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szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Kto może skorzystać z dowozu na
szczepienia?
• osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę̨
z w/w schorzeniami
• osoby mające obiektywne – i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
zakresie – trudności w samodzielnym
dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień
Pod numerem telefonu (58) 691 05 51
lub 690 348 706 zarejestrowani na
szczepienie mieszkańcy mogą zgłaszać́ potrzebę skorzystania z dowozu.
Informacje odnośnie transportu na
szczepienie udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 14.45 pod numerem telefonu (58)
691 05 51 lub 690 348 706
Jak skorzystać z transportu
Rejestrując się na szczepienie w Punkcie
Szczepień:
• osoba rejestrująca się na szczepienie
podczas rejestracji zgłasza (uzasadnioną jak wyżej) potrzebę transportu i jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie
swoich danych do Urzędu Gminy Kolbudy (o sposobie transportu do punktu szczepień i z powrotem powiadomi
gminny koordynator ds. transportu)
Zgłaszając potrzebę transportu poprzez
Urząd Gminy:
• osoba zarejestrowana na szczepienie,
dzwoniąc pod numer(58) 691 05 51 lub
690 348 706, zgłasza (uzasadnioną jak

wyżej) potrzebę transportu i jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do instytucji świadczących
usługę transportową (o sposobie transportu do punktu szczepień i z powrotem powiadomi gminny koordynator
ds. transportu)
W celu realizacji transportu należy podać:
• imię i nazwisko
• adres, spod którego należy odebrać
osobę
• podstawę do skorzystania z transportu
• miejsce, datę i godzinę szczepienia
• kontaktowy numer telefonu
osoba zgłaszająca potrzebę transportu
składa pisemne oświadczenie, że nie ma
możliwości samodzielnego dotarcia do
punktu szczepień.
Zgłoszenia potrzeby skorzystania
z dowozu na szczepienie należy dokonać do godz.14-ej dnia poprzedzającego szczepienie.
Mobilny punkt szczepień
Osoby objęte opieką długoterminową,
będą̨ mogły skorzystać́ z Mobilnego
Punktu Szczepień zorganizowanego
przez punkty szczepień na terenie gminy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
• tel. 058 682 72 80 (Ośrodek Zdrowia
w Kolbudach)
• tel. 058 682 73 10 (Ośrodek Zdrowia
w Kolbudach)
• tel. 058 691 06 31 (Ośrodek Zdrowia
w Kolbudach)
• tel. 058 682 65 73 (Medi-Medic Centrum
Medyczne)
• tel. (58) 683 83 83 (Przychodnia Rodzinna w Kolbudach)
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Mina przeciwpancerna w Lublewie
Gdańskim

Nietypowego i zarazem niebezpiecznego znaleziska dokonała mieszkanka Lublewa Gdańskiego, która z rodziną i znajomymi wybrała się na spacer w okolice dawnego poligonu wojskowego. W pewnym momencie uwagę spacerowiczów
przykuł przyprószony śniegiem, okrągły, stalowy obiekt. Na pierwszy rzut oka znaleziony przedmiot przypominał minę,
jaką zobaczyć możemy często w produkcjach filmowych o tematyce wojennej.
– O znalezisku zawiadomiłam Straż Gminną w Kolbudach – mówi pani Magdalena.
– Wraz ze strażnikami udałam się w miejsce, w którym wcześniej natrafiłam na
coś, co wyglądało jak okrągła, stalowa,

płaska puszka z wypustkami po środku.
Straż Gminna zabezpieczyła teren,
a o sprawie natychmiast powiadomiła
pirotechników, którzy dokonali oględzin
przedmiotu. Przypuszczenia się potwier-

dziły. Okrągła metalowa puszka rzeczywiście okazała się być… miną przeciwpancerną. Wybuchowe znalezisko
pozbawione było jednak zapalnika.
Mina została podjęta przez patrol saperski i przewieziona na poligon w celu neutralizacji.
Trudno określić kiedy i w jakich okolicznościach znalazła się w miejscu, w którym natrafili na nią spacerowicze. Nie
wiadomo też dokładnie z jakiego okresu pochodzi. Na terenie Gminy Kolbudy
wciąż często odnajdywane są elementy
uzbrojenia z czasów II wojny światowej.
Chociaż przez dziesiątki lat zalegają
w ziemi nadal mogą stanowić śmiertelne
niebezpieczeństwo.
– W przypadku znalezienia podejrzanie
wyglądającego przedmiotu stanowczo
odradzamy zbliżanie się do takiego znaleziska – informuje Sebastian Pionke ze
Straży Gminnej w Kolbudach. – Pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać. Takie
sytuacje należy zgłaszać do Straży Gminnej lub Policji. Służby zabezpieczą teren
i zainicjują dalsze czynności z udziałem
ekspertów z dziedziny pirotechniki. (ron)

Niebezpieczny śnieg i sople

Zalegający na dachach budynków śnieg może negatywnie wpłynąć na konstrukcję obiektu, a tym samym doprowadzić
do katastrofy budowlanej. Dotyczy to zwłaszcza dachów płaskich, o dużej powierzchni. Niebezpieczeństwo wynikające
z zalegającej pokrywy śnieżnej wzrasta w okresie wahań temperatury.
Przyjmuje się, że 1 m3 najlżejszego świeżego puchu waży nie więcej niż 70 kg.
Najcięższy jest śnieg mokry, który może
osiągnąć wagę blisko 10-krotnie większą.
Taka sama objętość śniegu zleżałego,
przekształcającego się w lód, to już ciężar o wartości nawet 800 kg lub więcej.
Pokrywa śnieżna zalegająca na dachu
może również stanowić zagrożenie dla
przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych.
Obowiązkiem właścicieli i zarządców
nieruchomości jest odśnieżanie dachów
budynków.

Obowiązek bezpiecznego użytkowania
obiektu nakłada art. 61 pkt 2 ustawy −
Prawo budowlane.
Wysokość kar określa art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane i art. 91a ustawy
− Prawo budowlane.
Właściciele nieruchomości zobowiązani
są również do usuwania lodowych sopli
na krawędziach dachu oraz nawisów,
które mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla przechodniów. Za niedopełnienie tego obowiązku mandatem
ukarać może np. Straż Gminna.
Odśnieżanie dachów zaliczane jest do
prac niebezpiecznych, dlatego powin-

no być organizowane z nadzwyczajną
ostrożnością. Można również skorzystać
z oferty wyspecjalizowanych firm dysponujących fachowym sprzętem i wykwalifikowana kadrą. (ron)

Zasnął na mrozie. O krok od tragedii
Strażnicy Gminni udzielili pomocy śpiącemu na przystanku w Kolbudach mężczyźnie. Była druga połowa stycznia.
Termometr pokazywał tego dnia -7 stopni Celsjusza. Jak relacjonują mundurowi
mężczyzna wcześniej spożywał alkohol.
Choć był mocno zziębnięty nie chciał, aby
na miejsce wezwano służby medyczne.
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– Pan twierdził, że jest mu bardzo zimno
– relacjonuje Sebastian Pionke ze Straży
Gminnej w Kolbudach. – Trząsł się i chciał
samodzielnie udać się do domu. Po przejściu kilku metrów wpadł w śnieg. Umożliwiliśmy mu ogrzanie się w radiowozie,
a następnie odwieźliśmy do miejsca zamieszkania.

fot. Pixabay

Strażnicy nie przeczą, że dłuższa drzemka na mrozie mogła zakończyć się tragicznie. Kilka dni wcześniej w Przywidzu
na przystanku znaleziono ciało zamarzniętego 62-letniego mieszkańca powiatu
gdańskiego.
(ron)
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Rower Mevo dojedzie do Gminy Kolbudy!

Gmina Kolbudy dołączy do projektu Mevo 2.0, czyli systemu bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich. W połowie stycznia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawił główne założenia nowego systemu. Wiadomo, że
do czternastu gmin, które uczestniczyły w projekcie w pierwszej jego fazie dołączy nasz samorząd oraz Gmina Kosakowo. Aktualnie OMGGS realizuje procedury związane z wyłonieniem wykonawcy usługi. Zgodnie z zapowiedziami projekt
mógłby wystartować do końca 2021 roku.
Nowe Mevo będzie systemem mieszanym. Do dyspozycji mieszkańców gmin
uczestniczących w projekcie będzie ponad 4 tysiące rowerów, w tym przynajmniej tysiąc tradycyjnych, bez elektrycznego napędu.
Zgodnie z założeniami w Gminie Kolbudy
zlokalizowanych zostanie 20 rowerów,
których stacje znajdą się w pięciu sołectwach. O szczegółach dotyczących rozmieszczenia punktów, w których wypożyczyć będzie można rower informować
będziemy na bieżąco.
– To na pewno dobra wiadomość dla naszych mieszkańców – mówi wójt Andrzej
Chruścicki. – Gdy system Mevo startował
w 2019 roku wiele osób zastanawiało się
dlaczego w gronie uczestników projektu
nie ma Gminy Kolbudy, która przecież bezpośrednio sąsiaduje z Gdańskiem. Mimo,
że nasz samorząd otrzymał propozycję

uczestnictwa w systemie ówczesne władze nie zdecydowały się skorzystać z zaproszenia. Po objęciu funkcji wójta podjąłem starania, abyśmy i my mogli korzystać
z rowerów Mevo, które cieszyły się dużą
popularnością. Udało się. System miał
swoje problemy. Wyciągnięto wnioski, naniesiono poprawki i jest szansa, że nowe,
ulepszone Mevo wystartuje jeszcze w tym
roku, a charakterystyczne rowery znajdą
się również na terenie naszej gminy.
Infrastruktura oraz rowery będące w posiadaniu OMGGS zostaną wykorzystane
w nowym systemie. W przeciwieństwie
do Mevo 1.0 tym razem zamawiana będzie usługa, a nie dostawa rowerów.
Oznacza to, że operator otrzymuje zapłatę za usługę w równych ratach za każdy
miesiąc działania systemu. System ładowania baterii będzie zdecentralizowany.
Bez zmian pozostanie system zwrotu ro-

werów. Będzie można zwracać je, tak jak
do tej pory, również poza stacjami. System będzie działał w sezonie 9+3 – przez
9 m-cy 100% floty, od grudnia do końca
lutego 50% floty.
Abonament nie będzie kosztował więcej niż 30 zł. W ramach tej opłaty będzie
można korzystać przez 60 minut z rowerów elektrycznych i 120 minut z rowerów
tradycyjnych dziennie.
System swoim zasięgiem obejmie
16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz
Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia,
Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy
i Kosakowo.
W grudniu 2020 zakończyły się rozmowy z potencjalnymi wykonawcami Mevo
w ramach dialogu konkurencyjnego
ogłoszonego w kwietniu ubiegłego roku.
W spotkaniach brały udział trzy firmy:
konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo oraz Nextbike Polska. Potencjalni
wykonawcy przedstawili swoje możliwości techniczne i wspólnie z zespołem
projektowym pracowali nad rozwiązaniami najkorzystniejszymi dla mieszkańców metropoliii. Kolejnym krokiem jest
zaproszenie wykonawców uczestniczących w dialogu do składania ofert, co planowane jest na drugą połowę stycznia.
Od momentu wysłania zaproszenia Wykonawcy będą mieli 30 dni na przesłanie
ofert. Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych – dialog konkurencyjny jest
poufny.
Oprac. na podstawie materiałów OMGGS

Kiedy pada śnieg…

Tak intensywnych opadów śniegu nie notowano w Polsce od kilku lat. Wystarczy kilka godzin, aby ziemię pokryła nawet
dwudziestocentymetrowa warstwa białego puchu. Taka sytuacja powoduje utrudnienia w ruchu i stawia w stan najwyższej gotowości służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg. Te dwoją się i troją, jednak przy częstym i intensywnym opadzie nie zawsze są w stanie oczyścić ulice w sposób satysfakcjonujący mieszkańców. Swoje uwagi do Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych kierują zwłaszcza ci, których posesje zlokalizowane są przy niezbyt gęsto zabudowanych
uliczkach gminnych.
Zanim sięgniemy po telefon, aby wyrazić
swoje uwagi i zastrzeżenia pamiętajmy,
że w całej Polsce firmy odpowiedzialne
za odśnieżanie realizują zadania z zachowaniem pewnej kolejności.
– Priorytetem są główne ciągi komunikacyjne, po których kursuje transport zbiorowy – wyjaśnia Krzysztof Hypki, prezes
GZUK. – Następnie sprzęt wyjeżdża na pozostałe ulice, które stanowią połączenia
pomiędzy sołectwami. Dopiero w dalszej
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kolejności odśnieżamy drogi gminne. Na
sam koniec zostawiamy te, które stanowią
dojazdy do pojedynczych nieruchomości.
To właśnie właściciele tych nieruchomości
kierują do nas najwięcej uwag. Robimy co
możemy i pracujemy naprawdę intensywnie, jednak – choćby z racji posiadanego
sprzętu i zasobów ludzkich – nie ma możliwości podstawienia pojazdu z operatorem
dla każdego Sołectwa.
Wszyscy chcielibyśmy jeździć po czar-

nych, suchych ulicach. Utrzymanie takiego stanu przy intensywności opadów i temperaturach jakie notowaliśmy
w styczniu i lutym jest niezwykle trudne.
Z problemem tym boryka się nie tylko
Gmina Kolbudy. Trudne warunki występują również na drogach ekspresowych
i krajowych, gdzie nakłady na ich utrzymanie, podobnie jak ilość sprzętu znacznie odbiegają od sił i środków, którymi
dysponują samorządy. (ron)
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Wspólnie pobiliśmy rekord!
Ponad 41 tysięcy złotych dla WOŚP!
Rekordową kwotę 41 144,15 złotych zebrał gminny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 29 finału popularnej kwesty. To ostateczna suma, jaką uzyskaliśmy po podliczeniu pieniędzy wrzuconych do tradycyjnych puszek,
wpłat dokonanych za pośrednictwem eSkarbonki i środków uzyskanych podczas internetowych licytacji, które trwały
jeszcze przez kilka dni po finale. Nasi mieszkańcy po raz kolejny dowiedli, że idea orkiestrowego grania jest bliska ich
sercom, a chęć pomagania potrzebującym ogromna. Wielkie podziękowania należą się wszystkim, którzy nie szczędzili grosza oraz tym, którzy aktywnie włączyli się w realizację tegorocznego finału.
Chociaż ze względu na pandemię nie mogliśmy organizować wydarzeń z udziałem publiczności, do tradycyjnych skarbonek wolontariuszy – oraz puszek
stacjonarnych ustawionych w sklepach
i punktach usługowych – „wpadło” w sumie 35 841, 27 zł. Za pomocą elektronicznej skarbonki uruchomionej przez nasz
sztab udało się natomiast zebrać 4050
złotych. Z orkiestrowych skarbonek wyjęliśmy w sumie 39 891,27 złotych. Do tej
kwoty doliczyć należy 1252,88 złotych
uzyskanych podczas internetowych licytacji gminnych gadżetów oraz materiałów reklamowych przekazanych przez
Fundację WOŚP.
– Nie ukrywam, że zebrana kwota robi na
mnie wrażenie – mówi wójt Andrzej Chru-

ścicki. – To kolejny rok z rekordem. Ten rekord ma wartość szczególną. Z przyczyn od
nas niezależnych tegoroczny finał znacznie
różnił się od poprzednich. Mimo braku wydarzeń sprzyjających zbiórce nasi mieszkańcy pokazali po raz kolejny, że chcą i potrafią pomagać. Ogromne podziękowania
należą się wszystkim, którzy dołożyli się do
tej kwoty, ale również naszym wolontariuszom oraz wszystkim osobom tworzącym
sztab i pracownikom urzędu. Dziękujemy
przedsiębiorcom, którzy w swoich sklepach
i punktach usługowych wystawili stacjonarne skarbonki. Życzę nam wszystkim,
aby w przyszłym roku finał WOŚP odbywał
się już w tradycyjnej formule z występami,
koncertami, pokazami sportowymi i liczną
widownią radującą się z tego święta.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zbierała na rzecz Laryngologii,
Otolaryngologii i Diagnostyki Głowy.
(ron)

„Z Babcią i Dziadkiem w pandemii”.
Poznaliśmy laureatów
Praca plastyczna Julii Karczewskiej zrobiła największe wrażenie na jurorach
konkursu „Z babcią i dziadkiem w pandemii”, zorganizowanego przez Urząd
Gminy Kolbudy. Nagrodę laureatce wręczył wójt Andrzej Chruścicki.
Jurorzy konkursu nie mieli łatwego zadania. Podczas posiedzenia komisji
konkursowej 30 stycznia 2021 roku ocenie poddano 42 prace konkursowe. Pod
uwagę brano wartość artystyczną i techniczną pracy, ale również oryginalność
podejścia do tematu.
Wójt Andrzej Chruścicki nie krył zaskoczenia wysokim poziomem prac zgłoszonych przez bardzo młodych mieszkańców. Szczegółowo dopytywał autorów
poszczególnych projektów o technikę
ich wykonania. Dzieci z dumą wskazywały swoje dzieła i dzieliły się wiedzą na
temat materiałów, których użyto do ich
przygotowania. Gama kolorów i elementów jakie ozdobiły konkursowe prace
była naprawdę szeroka.
Projekty rozpatrywane były w dwóch kategoriach wiekowych 6-11 lat oraz 12-15
lat.
O tym jak trudno było wyłonić najlepsze
prace najlepiej świadczy fakt, że na drugim i trzecim stopniu konkursowego podium w młodszej kategorii stanęło w sumie aż siedem osób.
Drugie miejsce przypadło Oliwii Mallek
oraz Józefinie Wąsowicz. Na trzecim stopniu stanęli natomiast: Janina Wąsowicz,
Aleksandra Wołyniec, Zofia Tysarczyk,
Weronika Schmidtke i Amelia Martynelis.
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Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas najbliższej Sesji Rady
Gminy Kolbudy. (ron)

O tym warto pamiętać

W kategorii wiekowej 12-15 lat komisja
konkursowa przyznała wyróżnienia. Te
przypadły Milenie Pilas oraz Emilii Kaźmierskiej.
Zadaniem, jakie postawiono przed
uczestnikami konkursu była prezentacja
sposobów pomocy udzielanej Seniorom
przez dzieci i młodzież, bądź przedstawienie sposobów spędzania czasu i form
kontaktu z bliskimi w podeszłym wieku,
w tym pełnym epidemicznych ograniczeń czasie.
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękujemy wszystkim, którzy
przygotowali konkursowe prace.
W skład komisji konkursowej weszli:
Jolanta Lipińska, Aleksandra Trościankowska, Jacek Frąś, Karol Czuba i Anita
Richert-Kaźmierska.
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Seniorzy chcą słuchać muzyki
Rozmowa z Andrzejem Nosowskim, finalistą programu The Voice Senior
„Wspaniały głos, piękne wykonanie”, „Dla mnie ten Pan już wygrał”, „Wbiło mnie w fotel i poszły łzy”, „Gdzie Pan się
chował tyle lat? Dawno nie słyszałam tak autentycznie zaśpiewanego utworu” – to pierwsze z brzegu komentarze pod
półfinałowym nagraniem utworu „Konie”, które publikują internauci pod nagraniem Pana występu. Co Pan czuje gdy
czyta takie opinie? Wzruszył Pan nie tylko telewidzów, ale również jurorów, którzy w swoim artystycznym życiu niejedno
widzieli i słyszeli.
– Jest mi niezmiernie miło i jestem zaskoczony. Przyznam jednak, że gdy oglądam dziś swoje półfinałowe wykonanie,
to wiem, że powinienem to zrobić lepiej.
Komentarze na bieżąco śledzi żona. Pada
wiele ciepłych słów, to fantastyczne. Nie
zapominajmy, że jesteśmy seniorami-amatorami. Część uczestników miała
wcześniej kontakt ze sceną. Dla mnie to
zupełna nowość. Przyznam szczerze, że
na początku miałem sporo problemów
z oddechem i artykulacją. Pomogli mi
wspaniali instruktorzy podczas warsztatów, w tym moja trenerka Izabela Trojanowska, od której wiele się nauczyłem
podczas warsztatów. Cieszę się więc, że
moje wykonania podobają się tak wielu
ludziom.
Czy odczuwa Pan już pierwsze efekty
popularności? Wiemy, że wielu mieszkańców naszej gminy mocno Panu kibicowało i z zapartym tchem oglądało
kolejne odcinki.
– Tak. To bardzo miłe. Już po pierwszym
odcinku, gdy odprowadzałem wnuczkę
do szkoły byłem pytany o udział w programie. Gratulują mi nawet obce osoby,
które spotykam w sklepie czy na stacji
benzynowej. Co ciekawe bywam rozpoznawany, chociaż moją twarz zakrywa
maseczka. To naprawdę przyjemne i fajne, że jako amator – wokalista mogę się
zaprezentować szerokiemu gremium,
któremu podobają się moje wykonania.
Ile trwało przygotowanie do występu
w studio? Czy uczestnicy The Voice Senior sami wybierają sobie repertuar?
Trudno oprzeć się wrażeniu, że piosenki, które dotychczas Pan wykonał
w programie wyraźnie Panu podpasowały.
– O repertuarze decyduje produkcja,
której jestem ogromnie wdzięczny za

dotychczasowe wybory. Rzeczywiście
to mój klimat. Przygotowania z powodu
pandemii w dużej mierze odbywały się
zdalnie. Dostawałem linię melodyczną
i przez kilka dni chodziłem i sobie podśpiewywałem. Co chwilę przykładałem
telefon do ucha, odsłuchując podkładu.
Zastanawiałem się też w jaki sposób interpretować utwór. Piosenkę “Konie”,
którą wykonałem w półfinale, śpiewała przecież znakomicie wielka artystka
Maryla Rodowicz, a w 2013 roku na festiwalu w Opolu Natalia Sikora. Obie panie
wykonywały ten utwór wspaniale, choć
oczywiście w różny sposób. Chciałem
znaleźć coś pomiędzy tymi wykonaniami. Chyba udało mi się to wypośrodkować, a efekt tych poszukiwań widzowie
zobaczyli w półfinale.
W sobotę 6 lutego skończył się program. Czy wraz z nim dobiegnie końca
Pana przygoda ze śpiewaniem? Mówił
Pan, że przed udziałem w show nie występował Pan publicznie. Może teraz
to się zmieni?
– Nie myślałem o tym w takim kontekście. To jeszcze zbyt świeże. Żeby występować na scenie trzeba mieć warsztat,
oprawę, akompaniament. Ja na razie nie
snuję takich planów. Nie mam kontaktów
w środowisku muzycznym, które pozwoliłyby mi już dziś planować dalsze estra-

dowe występy. Zobaczymy co przyniesie
jutro. Rozmawiam oczywiście z innymi
uczestnikami. Niektórzy z nich myślą po
cichu o tym, żeby robić coś dalej. Nie ulega wątpliwości, że dla emerytów nie ma
dziś zbyt wielkiej oferty w radiowej przestrzeni. Niewiele stacji gra muzykę dla
tej grupy wiekowej. Byłem kilka miesięcy temu na występie mojej trenerki Izabeli Trojanowskiej. Mimo iż odbywał się
w ścisłym rygorze sanitarnym atmosfera
była fantastyczna. Seniorzy chcą słuchać
muzyki i potrafią ją doceniać. Jest nas
trochę, więc kto wie? Gdyby była okazja,
można by było coś przygotować.
Jako amator został Pan uczestnikiem
popularnego muzycznego show z wielką publicznością, znanymi twarzami
jurorów. Znalazł się Pan w blasku reflektorów. Co jest dla Pana największą
wartością tej przygody?
– To, że już na tym etapie zostałem doceniony. To, że podczas mojego wykonania widzę zaciekawienie na twarzach
wspaniałych jurorów. Po ostatnim nagraniu podeszła do mnie Alicja Majewska
i powiedziała, że jest zaskoczona moim
występem. To fantastyczne. Andrzej
Piaseczny, który podczas przesłuchań
w ciemno, jako jedyny juror nie odwrócił
swojego fotela, dziś wysyła mnie na festiwal piosenki aktorskiej we Wrocławiu.
Poznałem mnóstwo fantastycznych,
życzliwych ludzi. Od popularnych jurorów, przez producentów, operatorów
kamer, dźwiękowców. To dla mnie niesamowita przygoda i fantastyczne przeżycie. Niestety Seniorzy boją się takich
wyzwań. Zupełnie niepotrzebnie. Warto
się zgłaszać, pukać do tych drzwi i korzystać z życia.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
(ron)

Wsparcie prosto z serca
Mieszkańcy Gminy Kolbudy chętnie korzystają z pojemników na plastikowe nakrętki. Do punktu skupu przekazaliśmy
właśnie 340 kilogramów tego odpadu.
Uzyskane ze sprzedaży nakrętek pieniądze trafią na konto naszych mieszkańców, których dzieci chorują na Zespół
Alagille’a.
To zespół wad wrodzonych, na który
składają się m.in. wady układu sercowo-naczyniowego, kręgosłupa i oczu, nerek, a także cholestaza. 14 letni chłopiec
jest pod opieką kilku specjalistycznych
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poradni. Zmaga się z wieloma dolegliwościami, które w sposób znaczny utrudniają mu codzienne funkcjonowanie.
Jest przy tym wrażliwym nastolatkiem,

który dąży do wyznaczonego sobie celu.
Uwielbia motoryzację i grę w piłkę.
Niedawno stwierdzono, że z tą samą
chorobą zmaga się również jego młodszy
brat. U urodzonego w 2020 roku chłopca
występuje wada serca oraz dolegliwości
płucne. On również wymaga częstych wizyt u lekarzy specjalistów.
Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucając
nakrętki do czerwonych koszy w kształcie serca dokładają swoją cegiełkę do rehabilitacji i leczenia naszych mieszkańców. (ron)

Wiadomości z Gminy Kolbudy

