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Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,
aby upłynęły one w atmosferze radości i rodzinnych spotkań.
Życzymy dużo zdrowia, wewnętrznego spokoju
oraz wszelkiej pomyślności.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Kościerzyna oraz gościom
życzą

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Kościerzyna

Andrzej Bober

Grzegorz Piechowski

V Gminny Turniej KGW
Tłumy publiczności na hali w
Wi e l k i m K l i n c z u , p y s z n e
potrawy i piękne występy
artystyczne, a wszystko to we
wspaniałym wykonaniu działaczek kół gospodyń wiejskich.
Tak najkrócej podsumować
można V Gminny Turniej KGW,
który odbył się 15 marca. Tym
razem frekwencja była nieco
niższa niż zazwyczaj - do turnieju
stanęły cztery drużyny z następujących kół gospodyń wiejskich: Kłobuczyno, Loryniec,
Mały Klincz, Wąglikowice.

Gościnnie wystąpiły panie
z KGW "Sąsiadki Aparatki"
z Wielkiego Klincza, które
w 2014 r. wygrały Wojewódzki
T u r n i e j K G W. K o m i s j a
konkursowa w składzie: Piotr
Hałuszczak (przewodniczący),
Bernadeta Hamerska i Sławomir
Tuszkowski nie miała łatwego
zadania. Uczestniczki turnieju
były doskonale przygotowane do
poszczególnych konkurencji,
którymi były: sałatka z rodzimych warzyw i owoców
(konkurencja kulinarna),

widokówka
mojej miejscowości
(konkurencja edukacyjna), piosenka
kabaretowa
"gender" z
inscenizacją
(konkurencja kabaretowa), w
biało-czerwonym jest mi do
twarzy (konkurencja artystyczna), taniec współczesny
(konkurencja taneczna).
Rywalizacja była wyrównana, a

występom towarzyszył przede
wszystkim śmiech i dobra
zabawa. Ostatecznie najlepsze
okazały się panie z KGW
Wąglikowice, drugie miejsce
zajęło KGW Loryniec, trzecie:
KGW Mały Klincz, a czwarte:
KGW Kłobuczyno. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary i
nagrody wręczane przez Wójta
Grzegorza Piechowskiego. Dwa
najlepsze koła reprezentowały
Gminę Kościerzyna podczas
turnieju powiatowego.
K. Knopik
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Współpraca z Gminą Pniewy
W dniach 12-14 marca w
Skorzewie przebywała delegacja
z zaprzyjaźnionej Gminy
Pniewy. Pniewy położone są w
województwie wielkopolskim,
ok. 50 km na zachód od
Poznania. Pierwsze kontakty
pomiędzy naszymi gminami

nawiązane zostały jesienią
ubiegłego roku, podczas dożynek
w Zajączkowie, na które udał się
Zespół Folklorystyczny
"Kaszubskie Nuty" z Nowego
Klincza oraz delegacja złożona z
wójta i radnych. Teraz przyszedł
czas na rewizytę. Przyjechali do

nas Burmistrz Gminy Pniewy
Jarosław Przewoźny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Matuszak wraz ze
współpracownikami. Mieli
okazję poznać Gminę Kościerzyna. Goście spotkali się
również z Przewodniczącym
Rady Gminy Kościerzyna i
przewodniczącymi komisji
stałych oraz wójtem Grzegorzem
Piechowskim i jego współ-

pracownikami. Rozmawiano
przede wszystkim o współpracy,
której kolejnym krokiem będzie
wakacyjna wymiana dzieci i
młodzieży planowana latem tego
roku. Efektem spotkania było też
podpisanie listu intencyjnego,
który być może już niebawem
przerodzi się w trwałą partnerską
współpracę.
K. Knopik

Zagospodarowanie centrum wsi Wąglikowice
na cele aktywnej integracji mieszkańców
Realizacja projektu o takim tytule
będzie możliwa dzięki dotacji w
ramach działania "Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju" dla
operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w
ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi" Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Gmina Kościerzyna
d o k o ń c a m a r c a b r. w
miejscowości Wąglikowice
zobowiązała się wybudować
siłownię zewnętrzną składającą
się z pięciu urządzeń oraz trybuny
sportowe na 104 miejsca. Dzięki

realizacji zadania Wąglikowice
jako pierwsza miejscowość w
Gminie Kościerzyna będą
wyposażone w ogólnodostępną
siłownię zewnętrzną. Powstała w
ramach zadania infrastruktura ma
uatrakcyjnić centrum wsi jako
miejsce do aktywnej integracji
mieszkańców, propagować sport
i zdrowy tryb życia. Całkowity
koszt zadania ma wynieść około
50.000 zł, a uzyskane w lutym
tego roku dofinansowanie w
ramach PROW to 33.720,00 zł.

"Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców
Wąglikowic poprzez zagospodarowanie centrum wsi na cele
aktywnej integracji mieszkańców współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
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Kwalifikacje wojskowe
W dniach 06, 09-11.03.2015 roku
w budynku Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w
Kościerzynie zostały przeprowadzone kwalifikacje
wojskowe mężczyzn z terenu
Gminy Kościerzyna. Wezwanych do kwalifikacji było 116
mężczyzn urodzonych w 1996
roku, 6 mężczyzn z kategorią
zdolności do czynnej służby
wojskowej "B" i 13 mężczyzn,
którzy nie stawili się w latach
ubiegłych. Każda z osób, która
stawiła się do kwalifikacji
została przebadana przez
Powiatową Komisję Lekarską,
gdzie uzyskała odpowiednią
kategorię zdrowia uprawniającą,
bądź nie do służby wojskowej.
Podobnie jak w ubiegłym roku
służba wojskowa w czasie

pokoju jest nieobowiązkowa, a
skorzystać z niej mogą osoby,
które otrzymały kategorię "A" i w
odpowiednim czasie przy weryfikacji Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Gdańsku złożą do
niej odpowiednie dokumenty.
Każdemu z kwalifikantów
zostało wydane orzeczenie
lekarskie oraz książeczka
wojskowa. Nad przebiegiem
kwalifikacji ze strony wojskowej
czuwała komisja w składzie: kpt.
Jarosław Mądrecki - przedstawiciel Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Gdańsku oraz
Przemysław Ostrowski - pracownik Urzędu Gminy Kościerzyna. 10 marca miała miejsce
kontrola przedstawiciela Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
mjr Rafała Dąbrowskiego oraz
Pomorskiego Urzędu Wojewódz-

kiego reprezentowanego przez Z terenu Gminy Kościerzyna do
Panią Krystynę Dembs. Warto kwalifikacji przystąpiły cztery
dodać, że 20 marca została kobiety.
przeprowadzona również kwaliP. Ostrowski
fikacja wojskowa kobiet.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie
W listopadzie 2014 roku Gmina
Kościerzyna zawarła umowę
pożyczki z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na realizację Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w Skorzewie. W ramach umowy
Fundusz zobowiązał się
pożyczyć Gminie 800.000 zł na
przeprowadzenie modernizacji
stacji. Wartość tej inwestycji to
ponad 1,2 mln złotych. Planowanym efektem ekologicznym zadania jest uzyskanie
poprawnych parametrów
uzdatnianej wody oraz
osiągniecie następujących
parametrów Stacji Uzdatniania
Wody:

AL-ANON

Warto dodać, że "Zasady udzielania dofinansowania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku"
dopuszczają możliwość umorzenia części pożyczki, z
czego Gmina Kościerzyna z pewnością będzie starała
się skorzystać.

Wydajność SUW [m 3/h]

-Qśrh
-Qmaxh

Liczba studni [szt.]
Liczba mieszkańców korzystających z
ujęcia

w Łubianie zaprasza

Jeśli jesteś osobą współuzależnioną - czyli np. twój mąż, żona, syn,
córka czy inna bliska osoba pije - przyjdź, a otrzymasz
odpowiednie informacje, by móc żyć w spokoju, radości
i zdrowiu.
Grupa AL-ANON "ZAUFANIE" zaprasza w każdą środę
w godz. 18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej
stacji PKP, w górnej sali, wejście od strony torów). W ostatnią
środę miesiąca organizowany jest mityng otwarty, dla
wszystkich zainteresowanych.

Planowany
Stan przed
stan po
modernizac
zrealizowaniu
ją
zadania
0
32,13
0
45
2
2
0

2138

Planowany
przyrost
32,13
45
0
2138

Masz problem z alkoholem? Chcesz przestać pić?
Przyjdź-posłuchaj-może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie. Jaki jest
nasz cel? Trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu.
W jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy
siłę i nadzieję do wytrwania w trzeźwości. Może i dla Ciebie nadejdą
te radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz. Z pogodą ducha na
twarzy świat jest piękny. W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na
MITING AA Grupy ISKRA w pomieszczeniach w sali klubowej Hali
Sportowej ul. Szkolna w Wielkim Klinczu. Miting otwarty - pierwsza
środa miesiąca dla każdego zainteresowanego.
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Jabłka dla mieszkańców Harmonogram szczepienia
psów przeciwko wściekliźnie
gminy Kościerzyna
Gmina Kościerzyna po raz
pierwszy wzięła udział w
"Mechanizmie administrowania
rozdysponowywaniem owoców i
warzyw nieprzeznaczonych do
sprzedaży", który jest organizowany przy współudziale
Agencji Rynku Rolnego. W
ramach mechanizmu można
bezpłatnie otrzymać produkty

wycofywane z rynku takie jak
owoce i warzywa. Owoce pochodzą od rolników bądź sadowników, którzy na skutek
embarga wprowadzonego przez
Rosję, zmuszeni zostali do
oddania owoców na cele charytatywne. Gmina Kościerzyna dnia
13.03.2015 r. otrzymała 5016 kg
jabłek. Owoce zostały rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców
Gminy Kościerzyna,
korzystających z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej. Z akcji
skorzystało 230
rodzin.
K. Szulfert

Sprzęt dla osób
Niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje
mieszkańców o możliwości
wypożyczenia nieodpłatnie
wózków inwalidzkich, balkoników ułatwiających
chodzenie oraz toalet
przenośnych dla osób
niepełnosprawnych z
terenu naszej gminy.
Sprzęt specjalistyczny
ośrodek otrzymał od
osoby prywatnej z Niemiec za pośrednictwem
Pana Pawła Potrykus.

Więcej informacji można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kościerzynie przy
ul. Strzeleckiej 9 (budynek B) lub
pod numerem tel.: 58 686-65-57.

Miejscowość

Data szczepienia

Godziny szczepienia

Loryniec

08.04.2015

8.30 – 9.00

Czarlina

08.04.2015

9.30 – 9.45

Wąglikowice

08.04.2015

10.00 – 10.20

Wdzydze

08.04.2015

11.00 – 11.15

Gołuń

08.04.2015

11.45 – 12.00

Skoczkowo

08.04.2015

12.15 – 12.30

Mały Klincz

09.04.2015

14.30 – 14.40

Puc

09.04.2015

15.00 – 15.15

Dąbrówka

09.04.2015

15.30 – 15.40

Nowy Klincz (p. Klasa)

09.04.2015

16.00 - 16.15

Nowy Klincz (p. Sołtys)

09.04.2015

16.30 – 17.00

Będominek

10.04.2015

15.45 – 16.00

Wielki Klincz

10.04.2015

16.30 – 17.20

Kościerska Huta

13.04.2015

9.00 – 9.15

Dobrogoszcz

13.04.2015

9.30 – 9. 45

Nowa Wieś

13.04.2015

10.00 – 10.15

Kaliska

13.04.2015

10.30 – 10.50

Kłobuczyno

13.04.2015

11.10 – 11.30

Wierzysko

14.04.2014

8.30 – 8.40

Rotembark

14.04.2014

9.00 – 9.15

Juszki

14.04.2014

9.30 – 9.45

Sarnowy

14.04.2014

10.20 – 10.35

Stawiska

14.04.2014

11.00– 11.15

Sycowa Huta

15.04.2015

8.45 – 9.00

Lizaki

15.04.2015

9.10 – 9.30

Grzybowo

15.04.2015

9.50 – 10.20

Grzybowski Młyn

15.04.2015

10.40 – 11.00

Fingrowa Huta

16.04.2015

13.30 – 13.40

Częstkowo

16.04.2015

14.00 – 14.20

Gostomie

16.04.2015

15.10 – 15.25

Skorzewo

16.04.2015

16.15 – 17.00

Korne

17.04.2015

14.45 – 15.15

Owśnice

17.04.2015

15.30 – 15.45

Łubiana

17.04.2015

16.00 – 17.00

Koszt szczepienia jednego psa przeciwko wściekliźnie wynosi 32 zł.
Miejsca szczepień wyznaczą sołtysi. Szczepienia organizuje
Przychodnia Weterynaryjna "INVET" s.c. M. Stachowski, A. Dettlaf.

Pomniki przyrody
Zwracamy się do mieszkańców o
wskazanie potencjalnych
pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy
Kościerzyna. Rada Gminy
Kościerzyna planuje podjąć
uchwałę ustanawiającą pomniki
przyrody na terenie gminy
Kościerzyna. Uchwała zweryfikuje istniejące pomniki i
obejmie nowo zaproponowane.
Pomnikami przyrody uznajemy
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej,
kulturowej, historycznej lub

w 2015 roku.

krajobrazowej oraz odznaczające
się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych
tworów, okazałych rozmiarów
drzewa, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, źródła,
w o d o s p a d y, w y w i e r z y s k a ,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz
jaskinie. W przypadku drzew
należy wziąć pod uwagę
następujące elementy :
- minimalny obwód mierzony na
wysokości 130 cm od podłoża
powinien wynieść 250 cm;
- akceptowalne będą wyłącznie
gatunki długowieczne takie jak :
dąb, buk, grab, klon, lipa, sosna,

modrzew itp.;
- bardzo dobry stan zdrowotny;
- miejsce wzrostu nie zagrażające mieniu, czyli z dala od
zabudowy, dróg itp;
- zgoda właściciela nieruchomości na ustanowienie pomnika.
Oczekujemy na Państwa propozycje w terminie do 10 maja 2015
roku. Zgłoszenia należy przesłać
do Urzędu Gminy Kościerzyna,
ul. Strzelecka 9, 83-400
Kościerzyna lub na adres
ug@koscierzyna.pl. Szczegóły
można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Budynek C,
pok. 1B - Krzysztof Lisakowski
tel. 609138132. W zgłoszeniu
należy podać: gatunek drzewa
lub opis zgłaszanego pomnika
przyrody, obwód, dokładną

lokalizację tj. numer działki
ewidencyjnej, nazwa obrębu
geodezyjnego, dane adresowe
zgłaszającego.
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Koncert Spełnionych Marzeń w Wielkim Klinczu
Dnia 22.02.2015 r. w Wielkim
Klinczu w Sali wiejskiej odbył
się ,,Koncert Spełnionych
Marzeń", mający na celu
integrację mieszkańców. Motto
tego wydarzenia to: ,,Pochodnia
nie traci ciepła, kiedy zapala się
od niej tysiąc innych …". W tym
dniu pragnęliśmy publicznie
wyróżnić i podziękować
ludziom, którzy tak wiele czasu
poświęcają się z pasją i są
wzorem dla naszych młodych
pokoleń. Naszym trenerom piłki
nożnej klubu ,,Santana'' panu
Stanisławowi Wnuk, trenerowi
rocznika 2001, który odniósł
największy sukces w historii
Santany. Drużyna ta zdobyła I
miejsca w Lidze po rundzie
jesiennej w województwie, w
której startuje 11 drużyn. Pan
Stanisław Wnuk trenuje też
aktywnie bieganie (w 2014 r.
wziął udział w 25 zawodach,
gdzie 15 razy był na podium).
Natomiast zawodnicy są już od
dłuższego czasu zauważani przez
trenerów kadry pomorskiego

ZPN. Wielkie gratulacje dla
wspaniałych orłów i ich rodziców, życzymy dalszych sukcesów. Wyróżnienia otrzymali
trenerzy: pan Tomasz Romanów,
pan Rafał Topka, pan Piotr Malek
oraz Prezes Klubu pan Karol
Tuszkowski i Wiceprezes pan
Włodzimierz Duraj, który przybliżył mieszkańcom historię
Santany. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za pracę dla rozwoju
młodego pokolenia. Niespodzianką dla naszych sportowców
była piosenka w wykonaniu
,,Sąsiadek Aparatek" pt. ,,Do
przodu Polsko". Kolejną osobą,
którą pragnęliśmy wyróżnić w
imieniu mieszkańców był
Komendant OSP pan Radosław
Zwara, który od 4 lat poświęca
swój czas bezinteresownie dla
rozwoju naszej jednostki strażackiej. Niespodzianką dla
naszych strażaków była piosenka
w wykonaniu KGW pt. ,,Gdzie ci
mężczyźni”. Naszym marzeniem było również uznanie pasji
naszej przewodniczącej PZERiI
pani Elżbiety
Brzezińskiej za
odkrywanie
”drugiej
młodości''
wśród mieszkańców. Wykonawcami
pięknych znanych utworów
był nasz wspaniały przyjaciel pan Adam
Sosnowski

wraz z naszą super
,,Aparatką" Kamilą
Rymon Lipińską.
Natomiast gościem specjalnym była pani
Elżbieta Retych z KGW
Mściszewice, która w
ramach współpracy
umilała koncert swym
osobistym wdziękiem i
pięknym głosem. Całą
obsługę muzyczno-techniczną
koordynował nasz niezastąpiony
pan Tomasz Rogaczewski.
Goście wraz z mieszkańcami
mogli zadedykować piosenkę dla
wybranej osoby, co było miłym
prezentem i pięknym gestem
okazania sobie życzliwości. Do
zabawy włączały się nawet
dzieci, które tradycyjnie

zatańczyły na scenie ,,Chocoladę", po czym otrzymały słodką
pamiątkę - oczywiście czekoladę. Do wspólnej zabawy
przygotowała się również młodzież z KSM prezentując kabaret
pt. ,,Szukam żony'', czym
zaskoczyli mieszkańców otrzymując gromkie brawa. Natomiast
Weronika Fijał kolejny raz
pokazała swój talent wokalny

wykonując utwór Edith Piaff pt.
,,Milord'' z dedykacją dla pana
Adama Sosnowskiego. Te
niezapomniane chwile długo
będziemy wspominać. Na koniec
pragniemy podziękować
wszystkim naszym sponsorom,
którym nie jest obce szerzenie
kultury w środowisku lokalnym.
Szczególnie pragniemy podziękować pani Bogumile Bednarek,
która przekazała ręcznie robione
kwiaty z bibuły na rzecz chorego
Michała. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na
nasze zaproszenie i zaszczycili
nas swoją obecnością, zwłaszcza
Wójtowi panu Grzegorzowi
Piechowskiemu oraz naszym
Księżom, którzy kolejny raz
pokazali, że nie są im obojętne
nasze wydarzenia integracyjne.
Wydarzenie to miało dla nas
szczególne znaczenie, gdyż było
połączone z akcją charytatywną
na rzecz chorego na mukowiscydozę Michała, który osobiście
podziękował za okazaną dobroć i
życzliwość. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców na konto
Michała wpłynęło 1150 zł.
KGW ,,Sąsiadki Aparatki"

Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
Dnia 26.02.2015 w Wielkim
Klinczu odbył się VI Powiatowy
Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. W przeglądzie udział
wzięło 15 szkół z powiatu kościerskiego łącznie 75 uczestników. Uczestnicy wystąpili w
dwóch kategoriach wiekowych:
szkoła podstawowa i gimnazjum.
Uczestnicy walczyli o Nagrodę
Jury (Statuetka) w kategoriach:
solista; zespół wokalny i zespół
wokalno-instrumentalny. Nagrody ufundowane zostały przez
Zespół Kształcenia w Wielkim
Klinczu, Gminę Kościerzyna i
Powiat Kościerski. Nagrodę Jury
otrzymali:

1. Solista szkoła podstawowa Bartłomiej Sowa
2. Zespół wokalny szkoła
podstawowa - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Kaliszu
3. Zespół wokalno-instrumentalny szkoła podstawowa -

Zespół Kształcenia (szkoła
podstawowa) w Łubianie
1. Solista gimnazjum - Maciej
Lipiński
2. Zespół wokalny gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Wielu
3. Zespół wokalno-instru-

mentalny Gimnazjum - Publiczne Gimnazjum w Łubianie
Dodatkowo uczestnicy walczyli
o nagrodę publiczności, którą
zdobył Zespół Kształcenia (szkoła podstawowa) w Łubianie.
Red.
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Budowa obwodnicy miasta Kościerzyna

Trwają negocjacje w temacie
doprecyzowania szczegółów
zjazdów z projektowanej obwodnicy miasta Kościerzyna. Teren
gminy Kościerzyna wykorzystywany dla budowy obwodnicy
Kościerzyny to głównie sołectwo
Kościerska Huta. Spotkania
informacyjne, niestety nie konsultacyjne, odbyły się 10 marca
2015 r. w sali wiejskiej w Kościerskiej Hucie oraz 9 marca
2015 r. w Sali im. L. Szopiń-

skiego w Kościerzynie. W
spotkaniach uczestniczyli
przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad jako inwestora, Firmy
STRABAG jako wykonawcy,
Firmy Transprojekt Gdańsk jako
projektanta, Radni Gminy
Kościerzyna, przedstawiciele
Urzędu Gminy Kościerzyna oraz
wielu mieszkańców naszej
gminy. Projektant przedstawił
zaproponowane rozwiązania

przebiegu obwodnicy i dojazdów
do niej oraz - co szczególnie
zainteresowało mieszkańców skomunikowanie terenów dzisiaj
zamieszkałych przecinanych
przez obwodnicę. Zrozumiałe są
uwagi mieszkańców dotyczące
zmiany czy też wydłużonych
dojazdów do miasta Kościerzyny, do drogi krajowej
DK20, własnych pól uprawnych
itp. Urząd Gminy Kościerzyna
również prowadzi z GDDKiA

zaawansowane rozmowy uzgodnienia dotyczące skrzyżowań z drogami gminnymi oraz
skomunikowania posesji naszych mieszkańców z projektowaną obwodnicą Kościerzyny.
Wszystkie uwagi zgłaszane do
Zakładu Komunalnego Gminy
Kościerzyna oraz Urzędu Gminy
są na bieżąco wspierane i
przekazywane do GDDKiA.
G. Świtała

Zakończyły się zebrania wiejskie
Od 23 lutego w Małym Podlesiu
do 13 marca w Nowym Klinczu
trwały zebrania wiejskie w
G m i n i e K o ś c i e r z y n a . To
coroczny cykl 36 spotkań Wójta
Grzegorza Piechowskiego i jego
współpracowników z mieszkańcami, podczas których
omawiane są bieżące sprawy
Gminy i poszczególnych sołectw.
Jak co roku, frekwencja na
zebraniach była duża. Tradycyjnie pierwszym punktem
spotkań było zazwyczaj podjęcie
przez zebranie wiejskie uchwały
w sprawie podziału funduszu
sołeckiego na 2015 rok.
Następnie Wójt Grzegorz Piechowski prezentował informacje
o inwestycjach zrealizowanych
w 2014 roku i tych planowanych
do realizacji w roku 2015.
Mieszkańcy zgłosili wiele spraw
i postulatów, które wszystkie

zostały zapisane. Tak jak
zazwyczaj, na pierwszy plan
wysuwa się problem stanu gminnych dróg, których mamy prawie
700 km. Mimo znacznych środków przeznaczanych co roku na
remonty i inwestycje (w 2014 r.
to 6,5 mln zł, na 2015 r. Zabezpieczono ponad 5 mln zł)
drogi nadal wymagają naprawy.
Wiele zadań w tym zakresie
zostało zaplanowanych na ten
rok, m.in. położenie asfaltu w
Sycowej Hucie, Zieleninie, Skorzewie, Kaliskach Kościerskich,
Wętfiach, Łubianie, Niedamowie, Wielkim Klinczu,
Kornem, Nowym Klinczu, Dębogórach. Na bieżąco wykonywane będą też remonty dróg
gruntowych, ich wyrównywanie
oraz utwardzanie tłuczniem.
Ponadto do realizacji zaplanowano ustawienie nowych

punktów oświetleniowych, wykonanie chodników w kilku
miejscowościach, rozbudowę
systemu kanalizacji sanitarnej i
wodociągów. Oprócz inwestycji,
które będą realizowane w tym
roku, omówiono również zmiany
w systemie gospodarowania
odpadami, które weszły w życie
1 stycznia 2015 r. Zachęcano
mieszkańców do korzystania z
Gminnej Karty Dużej Rodziny i
zapraszano na bezpłatne badania
na obecność wirusa HCV powodującego wirusowe zapalenie
wątroby typu C. Informowano
także o możliwości składania
wniosków o dotacje na usuwanie
wyrobów zawierających azbest.
Warto podkreślić, że już piąty raz
wszyscy mieszkańcy obecni na
zebraniach otrzymali wydrukowany materiał, w którym
podano informacje na temat:

postulatów zgłoszonych w
ubiegłym roku i inwestycji
zrealizowanych w sołectwie,
ważniejszych inwestycji gminnych wykonanych w 2014 roku
oraz zadań zaplanowanych do
realizacji w poszczególnych
sołectwach w roku 2015.
Zebrania wiejskie w Gminie
Kościerzyna dobiegły końca. Jak
co roku była to dobra okazja, by
Wójt Grzegorz Piechowski wraz
ze współpracownikami mógł
spotkać się z mieszkańcami
Gminy starając się rozwiązywać
problemy poszczególnych
sołectw. Należy mieć nadzieję,
że podobnie jak przed rokiem,
większość postulatów zgłoszonych podczas zebrań zostanie
zrealizowana.
K. Knopik
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IV Bieg Morsa
1 marca w Powiatowym Centrum
Młodzieży Garczynie odbył się
IV Bieg Morsa, w którym wystartowała spora grupa zawodników
UKS Olimpijczyk Skorzewo.
Biegacze ze Skorzewa odgrywali
pierwszoplanowe role w biegu na
dystansie 6 km wśród 282 osób,

które ukończyły rywalizację.
Monika Czapiewska zwyciężyła
w kategorii OPEN kobiet a w
biegu mężczyzn zwyciężył
Tadeusz Zblewski z Baszty
Bytów przed trójką zawodników
Olimpijczyka, Danielem Pek,
Damianem Wnukiem i Maciejem

7
Kerszen. W kategorii na najszybszego morsa zwyciężył Marcin Stanisławski, który w biegu
zajął 19 miejsce i jako jedyny
przedstawiciel Olimpijczyka
zdecydował się na kąpiel w Jeziorze Garczyn. Miłym akcentem
było zajęcie 1 miejsca Elżbietę
Pierzgalską w marszu nordic
walking w kategorii K36-49.
Wyniki pozostałych zawodników UKS Olimpijczyk:

Marta Chrapkowska - 5 miejsce
w kategorii do 19 lat
Paulina Pierzgalska - 6 miejsce w
kategorii do 19 lat
Natalia Kostka - 8 miejse w
kategorii do 19 lat
Sławomir Wica - 21 miejsce w
kategorii do 19 lat
Sebastian Trela - 22 miejsce w
kategorii do 19 lat
Jaromir Żywicki - 23 miejsce w
kategorii do 19 lat
Maksymilian Etmański - 25
miejsce w kategorii do 19 lat
Damian Zblewski - 28 miejsce w
kategorii do 19 lat
Jacek Pierzgalski - 5 miejsce
nordic walking kategoria M50
Bieg Morsa był pierwszym
biegiem w cyklu Biegowe Grand
Prix Ziemi Kościerskiej 2015 a
kolejny odbędzie się 30 maja w
Skorzewie.
L. Zblewski

Medale "Za zasługi dla obronności kraju"
W dniu 24 lutego w Urzędzie obrońców Ojczyzny. Wojskowy serdeczne gratulacje i wręczył emocji i wzruszeń ze strony
odznaczonych i najbliższej
Gminy Kościerzyna odbyło się Komendant Uzupełnień w rodzicom list gratulacyjny.
Red.
uroczyste spotkanie, w trakcie Gdańsku złożył uhonorowanym Spotkaniu towarzyszyło wiele rodziny.
którego Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Gdańsku ppłk
Jacek Wiercioch oraz Wójt
Gminy Kościerzyna Grzegorz
Piechowski wraz ze swoim
zastępcą Grzegorzem Świtałą w
imieniu Ministra Obrony
Narodowej wręczyli medal "Za
zasługi dla Obronności Kraju"
Państwu Krystynie i
Stanisławowi Wyszeckim,
którzy wychowali aż czterech
synów na wzorowych żołnierzy -

Harcerze z Łubiany uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych
W 2011 roku dzień 1 marca został
ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Jest to święto honorujące i
upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach
1944 -1963 w
obrębie przedwojennych granic
RP. Harcerze z 23
Drużyny Harcerskiej z Łubiany
hufiec Koście-

rzyna, 1 marca 2015 r. uczcili
zapomnianych bohaterów. Najpierw
uczestniczyli we mszy świętej w
kościele parafialnym w Łubianie, gdzie
modlono się m.in. za żołnierzy
wyklętych. Następnie wzięli udział w

"IV Biegu Morsa" w Garczynie chcąc uczcić pamięć
walczących żołnierzy spod znaku Armii Krajowej, Gryfa
Pomorskiego przeciwko okupantom niemieckim i
sowieckim.
P. Kwidziński
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Halówka oficjalnie zakończona
27 lutego w Sali im. Lubomira
Szopińskiego odbyło się podsumowanie VIII edycji Powiatowej
Halowej Ligi Piłki Nożnej.
Oficjalnie zakończono miniony
sezon nagradzając najlepsze
teamy oraz wyróżniając najlepszych zawodników. W pierwszej
lidze miano najlepszego zespołu

wywalczyła drużyna Zajazdu
Leśny Dworek, która zakończyła
ligę z dorobkiem trzydziestu
punktów. Podobnie jak przed
rokiem, drugie miejsce zajęli
piłkarze ABC Kościerzyna przed
trzecim Jareksem Grabowo.
Pierwsze miejsce w II lidze,
premiowane bezpośrednim

awansem do I ligi zajęła drużyna
Texas Pub. Na drugim miejscu
uplasowała się drużyna B&J
Jarzębińscy. Na poziomie III ligi
najlepsi okazali się być piłkarze
Trober Polska którzy z przewagą
jednego punktu nad Texas Pub
zagwarantowali sobie awans do
II ligi. Podczas ceremonii

wręczono nagrody indywidualne
dla najlepszych strzelców oraz
bramkarzy w każdej z lig. W
pierwszej lidze Królem Strzelców został Rafał Prądziński,
najlepszym bramkarzem wybrano Rafała Literskiego z
Zajazdu Leśny Dworek. W
drugiej lidze miano Króla
Strzelców wywalczył Marcin
Helta z Pub La Rocca natomiast
najlepszym bramkarzem ligi
wybrano Adama Zaborowskiego
z B&J Jarzębińscy. Z pośród
trzecioligowców najlepszym
strzelcem został Kryspin Karnat
z Trober Polska, tytuł najlepszego bramkarza zgarnął
Sebastian Liedtke. Głównym
organizatorem halówki jest
Zakład Sportu, Kultury i
Turystyki Gminy Kościerzyna.
M. Helta

Podpisano umowy na działalność sportową
W dniu 16 marca 2015 roku
podpisano umowy z klubami
sportowymi działającymi na
terenie gminy Kościerzyna.
Wnioski zostały złożone przez 9
klubów na kwotę dotacji ponad
604 tys. zł. Kwota, którą rozdysponowano w ramach dotacji, to
202 tys. zł. Jak co roku
dominowały wnioski klubów
zajmujących się piłką nożną.
Dotacje z budżetu gminy
przeznaczane są na zadania
związane z rozwojem sportu na
terenie Gminy Kościerzyna.
Zadania te mają doprowadzić
m.in. do poprawy warunków
uprawiania sportu na terenie
naszej gminy, a także zwiększeniu dostępności dzieci i młodzieży oraz do działalności
sportowej. Dotacja z budżetu
gminy może być przeznaczona
na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu,
pokrycie organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
pokrycie kosztów korzystania z
obiektów sportowych dla celów
szkolenia sportowego. W 2015 r.
na działalność klubów sportowych przyznano następujące
dotacje:
Red.

Nazwa klubu i dziedzina sportowa
Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" Łubiana (piłka nożna) A Klasa, 1
1. grupa juniorów rocznik: 2004.
Klub Sportowy "Piaski" Wąglikowice (piłka nożna) 5 liga, 2 grupy
2. juniorskie: 2004 rocznik oraz 2006 rocznik.

l.p.

Klub Sportowy "Santana" w Wielkim Klinczu (piłka nożna) B klasa, 4
3. grupy juniorskie roczniki: 1998, 2001, 2003, 2005.
Klub Sportowy "Skorzewo„ w Skorzewie (piłka nożna) A klasa,
4. juniorzy 1 grupa rocznik: 2007.
Towarzystwo Kultury Fizycznej "Korner” w Kornym (piłka nożna) B
5. klasa, 1 grupa juniorów (pomorska liga juniorów) rocznik 2001.
Uczniowski Klub Sportowy "Stolem" Nowy Klincz (koszykówka) 1
6. grupa juniorów żaki.
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" Skorzewo (lekkoatletyka,
7. piłka nożna)
Klub Sportowy "Łubiana" w Łubianie (tenis stołowy, samoobrona,
8. kulturystyka)

Dotacje na 2015 rok
15 000
40 000
60 000
22 500
20 000
12 000
25 000
7 500

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80, Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
Starszy strażnik Adam Niklas, Młodszy strażnik Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00, Dzielnicowi: Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219,
Asp. Sztab. Tadeusz Piechowski 603 568 251
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999, 58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

