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Wdzydze przygotowane do sezonu letniego!
We Wdzydzach przygotowania
do sezonu letniego 2015 nabrały
tempa i poprzez dodatkowe
inwestycje i pomysły zapewne
uatrakcyjnią ofertę turystyczną.
Tak więc udało się pozyskać
bankomat, który bardzo ułatwia
turystom życie. Wieża widokowa
we Wdzydzach została podświetlona w porze nocnej. W
Centrum Usług Turystycznych
pojawił się nowy wystrój
zachęcający do zwiedzania
Muzeum - Kaszubskiego Parku
Etnograficznego we Wdzydzach
oraz Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego. W lipcu i
sierpniu w środy planuje się
uruchomienie kina letniego w
CUT Wdzydze. Ponadto biorąc
pod uwagę potrzeby turystów w

sezonie letnim CUT będzie zapraszał dzieci na zajęcia tematyczne prowadzone przez animatora. Zajęcia poprzez zabawę
będą miały na celu przekazywanie wiedzy o walorach przyrodniczych, ale także o kulturze
Kaszub. W najbliższym czasie
Muzeum we Wdzydzach zaprasza na Dzień Dziecka (2 VI),
Dzień Świętego Jana (24 VI) oraz
Odpust w 28 rocznicę poświę-

cenia kościoła ze Swornegaci (4
VII). W Muzeum trwają też
intensywne przygotowania do
42. Jarmarku Wdzydzkiego,
który odbędzie się 18 i 19 VII.
Tegoroczna edycja tej największej na Pomorzu imprezy folklorystycznej posiadać będzie
znacząco rozbudowany program
artystyczny. Nowością w muzealnej ofercie edukacyjnej są
przygodowe gry terenowe, które
uzupełniają 12 stałych tematów

lekcji i warsztatów muzealnych
związanych ze sztuką ludową i
rękodziełem artystycznym.
Więcej bieżących informacji na
temat oferty kulturalno-rozrywkowej na sezon wakacyjny przygotowywanej przez Gminę
Kościerzyna można śledzić na
stronie facebookowej Centrum
Usług Turystycznych we Wdzydzach:
www.facebook.com/cutwdzydze
G. Świtała

Absolutorium dla Wójta Grzegorza Piechowskiego
Podczas sesji Rady Gminy
Kościerzyna, która odbyła się 19
maja radni udzielili Wójtowi
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2014. Na wniosek
Komisji Rewizyjnej oraz po
zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Wójta
Gminy Kościerzyna, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku, informacją o stanie
mienia jednostki samorządu
terytorialnego i stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej radni obecni
na sesji nie mieli żadnych

wątpliwości. Przy jednym głosie 56.264.883,13 zł. Wydatki wy- zł osiągając 94,8% planu.
Red.
wstrzymującym się zagłosowali konano w kwocie 57.063.812,45
za udzieleniem absolutorium
Wójtowi Gminy Kościerzyna
Grzegorzowi Piechowskiemu.
Absolutorium samorządowe jest
instytucją służącą radzie gminy
do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez wójta.
Uchwalenie absolutorium oznacza polityczną aprobatę dla
działań wójta związanych z
wykonaniem budżetu. Warto
wspomnieć, że dochody gminy
zostały wykonane w 2014 roku w
102,4% planu osiągając kwotę
Fot. AD
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Odnowa i rozwój wsi w Łubianie
Trwa realizacji projektu "Budowa alei spacerowej i miejsca
integracji mieszkańców nad
jeziorem Granicznym w Łubianie". Jest to już ostatnia operacja
realizowane przez Gminę Kościerzyna w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Prace przy
budowie idą pełną parą i już w
czerwcu br. mieszkańcy Łubiany
zyskają nowe miejsce do
wspólnego spędzania czasu nad
jeziorem Granicznym. Zakres
projektu obejmuje wybudowanie
ciągu pieszego od ulicy Jeziornej

w stronę jeziora oraz placu, na
którym znajdować się będą trzy
duże altanki oraz palenisko.
Ponadto ulica Jeziorna od skrzyżowania z ulicą Długą aż do
jeziora, zyska nowe oświetlenie
solarne, ławki parkowe i śmietniki. Realizacja operacji ma
pochłonąć nieco ponad
200.000,00 zł.
Uzyskane dofinansowanie w
ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi" PROW na lata 20072013 wynosić będzie ponad
125.000 złotych.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców
poprzez budowę alei spacerowej i miejsca integracji mieszkańców
nad Jeziorem Granicznym w Łubianie współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323
"Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

Odbył się Bieg Kościerskiego Browaru
W sobotę 16 maja po raz
pierwszy Gmina Kościerzyna
oraz Stary Browar Kościerzyna
zorganizowali we Wdzydzach
BIEG KOŚCIERSKIEGO
BROWARU. Bieg miał na celu
promocję aktywnego spędzania
czasu na łonie przyrody z lekkimi
akcentami regionalnych
produktów. Pomysł organizacji
biegu pod nazwą lokalnego
browaru pochodzi od naszych
niemieckich partnerów, którzy to
od lat organizują Bieg Czerwonego Wina. Dlatego też
patronat i uczestnictwo w
naszym biegu zaszczycili goście
z partnerskiej gminy Cölbe i
powiatu Marburg-Biedenkopf.
Wyznaczoną trasę pokonać
można było biegiem, rowerem
oraz pieszo. W pierwszej edycji
biegu zebrało się ponad 50
uczestników we wszystkich
kategoriach. Wędrówka po
Wdzydzkim Parku Krajo-

brazowym wszystkim amatorom
aktywnego wypoczynku dostarczyła wspaniałych wrażeń z
przebywania na łonie natury. Nie
miało znaczenia kto pierwszy
dotrze do mety, ważne były
przede wszystkim rekreacja,
odpoczynek, podziwianie przyrody i nasłuchiwanie śpiewu
ptaków. Na trasie biegu można
było napoić się wodą i zde-

gustować produktu regionalnego
produkowanego przez Stary
Browar Kościerzyna. Na koniec
wśród uczestników zostały rozlosowane liczne nagrody ufundowane przez Stary Browar
Kościerzyna. Całemu wydarzeniu towarzyszyły koncerty na
Scenie Letniej Gminy Kościerzyna przy Centrum Usług
Turystycznych, w wykonaniu

takich zespołów jak "Alternatywa" oraz "Mmm chyba z
ściebie" z Mariuszem Kałamagą
na czele. Patronat nad Biegiem
Kościerskiego Browaru objął
Burmistrz gminy Cölbe Pan
Volker Carle, który też w
imprezie uczestniczył.
G. Świtała
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XIV Piknik Strażacki Gminy Kościerzyna
W dniu 9 maja w Powiatowym
Centrum Młodzieży w Garczynie
odbył się XIV Piknik Strażacki
Gminy Kościerzyna. Do PCM w
Garczynie przybyli druhowie
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych typu "S" ze Skorzewa,
Łubiany, Wielkiego Klincza,
Kłobuczyna, Dobrogoszcza,
Kalisk, Kornego, Wdzydz.

Druhów i gości powitał Wójt
Gminy Kościerzyna Grzegorz
Piechowski, który pełni funkcję
Prezesa Gminnego OSP RP.
Wśród zaproszonych gości na
Pikniku byli: Komendant
Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej Tomasz Klinkosz,
Przewodniczący Rady Gmina
Kościerzyna Andrzej Bober,
Prezes Zarządu Powiatowego
OSP RP Zbigniew Stencel,
Marek Wołoszyk i Zygmunt
Gliński - gospodarze obiektu
PCM Garczyn oraz członek
Zarządu Wojewódzkiego OSP
RP Józef Czapiewski. Spotkanie
było również okazją do
uhonorowania wyróżnionych
druhów za zaangażowanie na
rzecz ochrony przeciwpożarowej
w Gminie Kościerzyna. Prezes
Zarządu Gminnego Wójt
Grzegorz Piechowski wręczył
odznaczenia i medale z Okazji
Dnia Strażaka przyznane przez
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla
pożarnictwa. Uhonorowano
Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa dh Władysława
Potrac z OSP Wielki Klincz,
Srebrnym Medalem za Zasługi dh Jakuba Repińskiego z OSP
Skorzewo i dh Tadeusza Dudek z
OSP Kaliska, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
dh Eugeniusza Koszałka,

Dominika Bronk z OSP Kłobuczyno, dh Mateusza Kreft i Pawła
Żyłowskiego z OSP Skorzewo.
Odznaką "Strażak Wzorowy"
uhonorowano dh A. Wica i
Krzysztofa Benkę z OSP Kłobuczyno i dh Grzegorza Potrac z
OSP Wielki Klincz. Po uhonorowaniu i wyróżnieniu strażaków, jednostki podjęły rywalizację w zawodach sportowo-pożarniczych. Jak
co roku wielkie emocje
towarzyszyły w konkurencji ćwiczenie
bojowe jednostek typu
"S"oraz sztafecie pożarniczej 4x150 m z
przeszkodami. Po zaciętej walce pierwsze
miejsca zajęła drużyna

Po zmaganiach sportoworekreacyjnych Wójt Gminy
przekazał jednostkom niezbędne
umundurowania oraz sprzęt
pożarniczy, który podniesie
aktywność bojową jednostek
oraz zwiększy bezpieczeństwo
strażaków w akcjach ratowniczych. Wartość doposażenia
jednostek to kwota ok. 40 tys.
złotych. Po sportowych zmaganiach Wójt Gminy Kościerzyna
zaprosił wszystkich uczestników, gości i kibiców na wspólny
poczęstunek. Po zakończeniu
zmagań oficjalnego spotkania z
okazji obchodów Dnia Strażaka
w Gminie Kościerzyna jednostki

Wielki Klincz, Kłobuczyno, podopiecznych fundacji, a
Dobrogoszcz i Kaliska na czele z dokładnie rozbrojenie szalunków
Komendantem Powiatowej stropowych. Sprawność fizyczStraży Pożarnej bryg. Tomaszem na, kadra strażacka i posiadany
Klinkoszem odwiedzili Osadę sprzęt strażacki z pewnością
OSP Kłobuczyno z wynikiem Burego Misia w Wętfiach, gdzie bardzo pomogły w wykonaniu
ćwiczenia bojowego 33,29 dostali zadanie bojowe przy tego nietypowego zadania.
sekundy, II miejsce w bojówce budowie nowego domu dla
M. Lamkiewicz-Czechowska
zajęło Korne, III Skorzewo i IVtą lokatę Wielki Klincz. W
sztafecie 4x 150 m I miejsce Jeśli jesteś osobą współuzależnioną - czyli np. twój mąż, żona, syn,
wywalczyło Kłobu-czyno, II córka czy inna bliska osoba pije - przyjdź, a otrzymasz odpowiednie
miejsce OSP Skorzewo III informacje, by móc żyć w spokoju, radości i zdrowiu.
miejsce Korne, IV miejsce OSP
D o b r o g o s z c z . Z w y c i ę z c y Grupa AL-ANON "ZAUFANIE" zaprasza w każdą środę w godz.
poszczególnych konkurencji 18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP, w
obdarowani zostali okolicznoś- górnej sali, wejście od strony torów). W ostatnią środę miesiąca
ciowymi pucharami. Dodatkową organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich zainteresowanych.
atrakcją były konkurencje sportowe. Przeciąganie liny - konkurencję wygrała jednostka OSP
Wielkiego Klincza, II miejsce Chcesz przestać pić? Przyjdź - posłuchaj
OSP Kłobuczyno, III OSP
Kaliska. Wyciskanie ciężarka - - może zostaniesz z nami!
wygrał dh Jakub Cybulski z OSP Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie. Jaki jest
Wielki Klincz , II miejsce Jakub nasz cel? Trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu.
Repiński z OSP Skorzewo. W W jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy
siłę i nadzieję do wytrwania w trzeźwości. Może i dla Ciebie nadejdą
konkurencji rzut kulą zwyciężył
te radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz. Z pogodą ducha na
dh Tuszkowski Krzysztof z OSP
twarzy świat jest piękny. W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na
Wielki Klincz, na drugiej lokacie MITING AA Grupy ISKRA w pomieszczeniach w sali klubowej Hali
uplasował się dh Wojciech Sportowej ul. Szkolna w Wielkim Klinczu. Miting otwarty - pierwsza
Bednarek z OSP Dobrogoszcz. środa miesiąca dla każdego zainteresowanego.

AL-ANON w Łubianie zaprasza

Masz problem z alkoholem?
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Badania dla uczniów z Nowego Klincza
25 kwietnia 60 uczniów Szkoły
Podstawowej w Nowym Klinczu
wzięło udział w profilaktycznych
badaniach USG jamy brzusznej i
tarczycy. Badania zostały
przeprowadzone w ramach tzw.
"białej soboty", czyli współpracy
Urzędu Gminy Kościerzyna z
Gdańskim Uniwersytetem Me-

dycznym. Zorganizowanie badań
było możliwe dzięki zaangażowaniu się członków Studenckiego Koła Ultrasonografii przy
Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy
Klinice Pediatrii, Hematologii,
Onkologii i Endokrynologii
GUMed.
Red.

Imprezy na terenie
Gminy Kościerzyna
Lato 2015

100 lat dla sołtysa
Kłobuczyna!
23 maja sołtys Kłobuczyna pan
Wiesław Kleinschmidt obchodził 70. urodziny. Życzenia
swojemu sołtysowi złożyła cała
wieś, sprawiając mu tym
niespodziewaną radość.
Pan sołtys za naszym pośrednictwem pragnie serdecznie
podziękować mieszkańcom powinszowaniami życząc 100 lat
Kłobuczyna za pamięć i piękne w dobrym zdrowiu i służbie dla
życzenia. My dołączamy się do gminy Kościerzyna.
mieszkańców ze swoimi

Data

wydarzenie

miejsce

organizator

4 lipca 2015r.

Dzień Troci
Wdzydzkiej
oraz Święto raka
szlacheckiego

Wdzydze

18–19 lipca 2015r.

Jarmark Wdzydzki

Wdzydze

23 lipca 2015r.

Międzynarodowy
Festiwal
Folklorystyczny
Międzynarodowy
Festiwal
Folklorystyczny
Festiwal Piosenki
Żeglarskiej
„Burczybas”
Międzynarodowy
Festiwal
Folklorystyczny
Święto Sielawy
Festiwal Kaszuby
Blues Miting
Wdzydzkie Spotkania
z historią

Wdzydze

Stowarzyszenie
Przyjaciół Wdzydz
Wdzydzki Park
Krajobrazowy
Gmina Kościerzyna
Muzeum
Etnograficzne
we Wdzydzach
Gmina Kościerzyna

Łubiana

Gmina Kościerzyna

Wdzydze

Wdzydze

Stowarzyszenie
Przyjaciół Wdzydz
Gmina Kościerzyna
Gmina Kościerzyna

Wdzydze
Wdzydze

Gmina Kościerzyna
Gmina Kościerzyna

Wdzydze

29 sierpnia 2015r.

I Rodzinny Rajd
Rowerowy

Wdzydze

5 września 2015r.

Niedźwiadkowa
Świętnica
w Osadzie Burego
Misia
Dożynki Gminy
Kościerzyna

Nowy Klincz
(Wentwie)

Stowarzyszenie
Przyjaciół Wdzydz
Gmina Kościerzyna
Lokalna Organizacja Turystyczna
„Serce Kaszub”
Osada Burego
Misia
Gmina Kościerzyna

24 lipca 2015r.

24 lipca 2015r.

25 lipca 2015r.

8 sierpnia 2015r.
22 sierpnia 2015r.
22–23 sierpnia
2015r.

6 września 2015r.

Nowy Klincz
(Wentwie)

Gmina Kościerzyna

Ponadto w każdym sołectwie zorganizowane zostaną
festyny wiejskie przeznaczone dla mieszkańców i turystów.
W miesiącach lipiec, sierpień zapraszamy w każdą środę
pod Scenę Letnią Gminy Kościerzyna we Wdzydzach na
seanse filmowe pod chmurką.
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Sprzątanie przed sezonem turystycznym
23 maja na szlakach kajakowych i
pieszych Gminy Kościerzyna
pojawili się wolontariusze,
którzy za cel postawili sobie
posprzątanie pięknych terenów
przed sezonem turystycznym. Ci,
dla których ważne są czysta
woda, ziemia i powietrze, a
przeszkadzają im śmieci leżące w
kaszubskich lasach włączyli się
do akcji, która organizowana jest
co roku. Grupa kajakowa płynąca
rzeką Wierzyca zebrała sporo
odpadów: puszki, butelki szklane
i plastikowe, siatki foliowe, a
nawet banery reklamowe -

wszystko to znajdowało się przy
brzegach rzeki. Niestety, widać,
że jednak nie wszyscy chcą
przebywać w czystej okolicy
wyrzucając śmieci wszędzie,
gdzie się tylko da. Dzięki akcji
sprzątania Gminy Kościerzyna
chociaż część naszych terenów
jest dzisiaj trochę czystsza.
Miejmy nadzieję, że przynajmniej przez jakiś czas nie
pojawią się tam nowe śmieci!
Organizatorami akcji byli Urząd
Gminy Kościerzyna i Zakład
Sportu, Kultury i Turystyki. W jej
przeprowadzenie włączyli się
także partnerzy: Kajaki Młyn w
Kornym, Harcerze Hufca ZHP
Kościerzyna, Zakład Komunalny
Gminy Kościerzyna, Straż

Gminna, Stowarzyszenie "Kościerska Marka".
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji sprzątania
szlaków turystycznych.
Dzięki Wam
Gmina Kościerzyna jest
czystsza i
piękniejsza!
K. Knopik

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
w Kościerzynie
Od kwietnia w Kościerzynie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane
odpady komunalne wyłącznie od osób będących właścicielami
nieruchomości na terenie Związku Gmin Wierzyca, tj. gmin:
Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Karsin, Nowa Karczma, Liniewo,
Przywidz, Stara Kiszewa, Kościerzyna, Starogard Gdański, Zblewo,
Lubichowo, Skórcz, Smętowo Graniczne, Osiek, Osieczna, Miasto i
Gmina Skarszewy, Miasto Kościerzyna, Miasto Starogard Gdański i
Miasto Skórcz. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, posegregowane i
właściwie zabezpieczone następujące rodzaje odpadów
komunalnych: papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane
leki i chemikalia (oryginalne opakowania), zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,
meble i podobne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół
pochodzący z palenisk domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe
(w ilości do 1m3 w roku kalendarzowym) z wyjątkiem zawierających
azbest, papę, smołę itp. ADRES:
SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. ,
ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna,
tel. 515 224 708
GODZINY OTWARCIA PSZOK: wtorki, środy i czwartki
w godzinach od 13:00 do 17:00
piątki i soboty w godzinach od 08:00 do 12:00
telefon: 515 224 708

Sprostowanie
Na prośbę Pani Teresy Kuchta z Kościerzyny zamieszczamy
sprostowanie dotyczące Krzyża Bożej Męki rodziny Gransickich z
Nowego Klincza:
Kolejny krzyż w Nowym Klinczu znajduje się przy trasie Kościerzyna
- Gdańsk. Krzyż w tym miejscu stał już przed II wojną światową.
Nowa Boża Męka jest krzyżem dziękczynnym. Wykonany i postawiony
przez Jana Gransickiego zamieszkałego w Nowym Klinczu w roku
1948, w podziękowaniu Panu Bogu za szczęśliwy powrót synów z
wojny.
Krzyż rodziny Gransickich posiada swoją następującą historię:
Ojciec Jan Gransicki - kołodziej, zamieszkały w Nowym Klinczu jest
fundatorem i wykonawcą krzyża. Krzyż został wyciosany ręcznie przy
pomocy synów Klemensa i Jana. Jest drewniany, z metalową pasyjką,
osłoniętą metalowym daszkiem. Na krzyżu na pionowej belce jest
wyryty napis "Magnifikat' po łacinie, to znaczy "wielbij duszo moja
Pana", oraz data 1948. Krzyż jest postawiony pośród starych drzew i
ogrodzony płotkiem.
Nowy krzyż został poświęcony w 1948 roku przez księdza Kiliana
Felskowskiego z Łubiany.
Sprostowanie dotyczy książki ks. Leszka Jażdżewskiego pt. "Krzyże
i kapliczki w sołectwach gminy Kościerzyna na terenie parafii Św.
Trójcy", sołectwo Nowy Klincz, str. 29-31.

Informacja
Od dnia 7 kwietnia 2015 r. w każdy wtorek i czwartek w godz.
19.00-20.00 dla mieszkańców Sołectwa Puc jest organizowana
nieodpłatnie nauka tańca. Taniec prowadzony jest do odwołania
przez Panią Walerię Pobłocką.
Sołtys Sołectwa Puc
Roman Skerka
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Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Po okresie zimowym Zakład
Komunalny przystąpił do
wyrównywania nawierzchni
gruntowych dróg gminnych przy
pomocy równiarki i walca
ogumionego. W miejscach
najbardziej zniszczonych wysypano tłuczeń kamienny,
korzystając ze wskazań mieszkańców i sołtysów wsi.
W 2015 r. planowane jest wysypanie na drogi ponad 4000 ton
tłucznia za kwotę 200 tys. zł. (bez
kosztów transportu). Ekipa
drogowa ZKGK odnowiła przejścia dla pieszych i inne elementy
oznakowania poziomego.

Wyrównywanie nawierzchni
w miejscowości Dąbrówka
kierunek Śledziowa Huta

Trwają także prace związane z
uzupełnieniem ubytków w
nawierzchniach asfaltowych.
Mniejsze uszkodzenia wypełniane są masą asfaltową "na
zimno", natomiast większe
powierzchnie pokrywa się
asfaltem o grubości do 5 cm,
zlecając roboty Przedsiębiorstwu

Zniszczona nawierzchnia po okresie
zimowym w Skorzewie

Usług Drogowo-Mostowych z
Kościerzyny. Tą metodą uzupełniono ubytki na trasie Stawiska Szenajda (ponad 350 m), a w
najbliższych dniach wykonany
będzie remont na trasie Rotembark - Juszki. Ogłoszono już
przetarg na kolejne remonty
nawierzchni asfaltowych. W
pierwszej kolejności będą to
nakładki asfaltowe w Rotembarku - Juszki długości 800 mb i
w Łubianie - kierunek Owśnice o
długości ok. 200 mb.
Prowadzone są przygotowania
do wykonania pierwszego

Śmieci przy “sztrece”

okoszenia poboczy dróg
gminnych.
Niepokoi proceder podrzucania
przy drogach odpadów różnego
rodzaju. Ostatnio usunięto dwa
"dzikie" wysypiska przy "sztrece" w Nowej Wsi. Na rozbitej
szybie samochodowej zachowała
się nalepka z numerem rejestracyjnym pojazdu. Dzięki temu
będzie można dochodzić
sprawcy podrzucania odpadów i
jest szansa na wyegzekwowanie
poniesionych kosztówy usunięcia śmieci i ich utylizacji.
Inwestycje drogowe
W budżecie ZKGK znajduje się
kwota ponad 4,6 mln zł.
przeznaczona m.in. na wykonanie:
1. Łubiana - nowe nawierzchnie
asfaltowe na ul. Spacerowej,
Pogodnej i Zacisze, a także
chodnika na ul. Sadowej.
Położone zostaną też płyty
drogowe na odcinku pomiędzy
garażami a wejściem na teren
ogródków działkowych.
2. Szarlota - nowa nawierzchnia
asfaltowa przy pomniku
Leśników - długość 200 mb.
3. Dębogóry - nowa nawierzchnia asfaltowa przy nowym
osiedlu mieszkaniowym długość 170 mb.
4. Wielki Klincz - dokończenie

nawierzchni asfaltowej na ul.
Ogrodowej i nowy asfalt na ul.
Polnej.
5. Stawiska - nowy chodnik od
przystanku PKS w kierunku
drogi wojewódzkiej - długość
220 mb.
6. Małe Stawiska - nakładka
asfaltowa od drogi wojewódzkiej
do mostu na rzece Wierzycy.
7. Wielki Podleś - chodnik od
skrzyżowania dróg do wysokości
kościoła.
8. Skorzewo - nawierzchnia
asfaltowa na ul. Kościelnej (od
drogi wojewódzkiej do figury).
9. Kaliska - dokończenie
nawierzchni asfaltowych na
osiedlu "pod Sikorzyno".
10. Kłobuczyno - nowe nawierzchnie z płyt YOMB na drogach w
kierunku Śledziowej Huty (250
mb) i od drogi krajowej do
centrum wsi (od hydroforni).
11. Wąglikowice - nawierzchnia
z płyt YOMB na drodze w Skoczkowie - ok. 300 mb wraz z chodnikiem o długości ok. 160 mb.
12. Nowy Klincz - nawierzchnia
asfaltowa na długości 200 mb
przy Osadzie Bure Misie.
13. Korne - nowa nawierzchnia
asfaltowa na drodze w kierunku
lotniska (ok. 250 mb).
14. Zielenin - nowa nawierzchnia
asfaltowa od drogi wojewódzkiej
w kierunku Centrali Nasiennej
(ok. 500 mb).
15. Dobrogoszcz - chodnik przy
nowym asfalcie w kierunku sali
wiejskiej i asfalt na drodze w
centrum wsi.
16. Niedamowo - nowa nawierzchnia asfaltowa od wjazdu do
szkoły w kierunku Nowe
Niedamowo (ok. 550 mb).
17. Kościerzyna Wybudowanie nowa nawierzchnia asfaltowa na

ul. Ogrodniczej. Wyłoniono już
wykonawcę, którym będzie
Przedsiębiorstwo Usług Drogowo - Mostowych w Kościerzynie. Kwota po przetargu wynosi
285 tys. zł. Termin zakończenia
zadania - 30 czerwca 2015 r.
Wodociągi i kanalizacja - kwota
w budżecie 1.250 tys. zł.
Wykonane zostaną w tym roku
kolejne inwestycje w miejscowościach:
1. Łubiana - rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w rejonie ul.
Zielonej.
2. Wielki Podleś - Wielki Klincz podłączenie nieruchomości przy
trasie głównego przewodu
ciśnieniowego.
3. Puc - rozbudowa wodociągu w
rejonie Dąbrówki.
4. Kaliska - rozbudowa wodociągu i kanalizacji o długości
130 mb.
5. Skorzewo - rozbudowa wodociągu (ok. 150 mb) za hydrofornią.
6. Kościerska Huta - przebudowa
wodociągu w obrębie drogi
krajowej oraz od strony Nowego
Klincza (ok. 230 mb).
7. Wielki Klincz - rozbudowa
wodociągu i kanalizacji do
nowych budynków mieszkalnych
przy ul. Kościerskiej.
8. Mały Klincz - połączenie sieci
wodociągowej Małego Klincza z
Wielkim Klinczem (ok. 750 mb).
9. Wielki Podleś - połączenie
sieci wodociągowej od strony
Sarnów z Wielkim Podlesiem.
W opracowaniu jest projekt
przebudowy ujęcia wody w
Wielkim Klinczu, które wymaga
pilnego remontu. Po zrealizowaniu tej inwestycji i
połączeniu sieci wodociągowych
wymienionych w pkt. 8 i 9,
znacząco powinny poprawić się
parametry dostarczonej wody
(ciśnienie, zawartość żelaza i
inne), a także będzie możliwość
poboru wody w razie awarii z ujęć
w Grzybowie i Kłobuczynie.
Na początku czerwca br. zostanie
podłączona do sieci energetycznej przepompownia w
Wielkim Klinczu, przy ul.
Rzemieślniczej, co pozwoli na
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej przyległych budynków.
Z.Malek

Prace przy układaniu kostki kamiennej przy sali wiejskiej w Niedamowie
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Gospodarka ściekami komunalnymi
Zgodnie obowiązującymi przepisami ścieki komunalne należy
gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych jeżeli nie
ma możliwości podłączenia do
sieci kanalizacyjnej lub zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
Właściwa gospodarka ściekami
komunalnymi polega na zlecaniu
ich odbioru firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie wójta gminy na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
Na właścicielu nieruchomości
spoczywają następujące obowiązki:
- niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika,
- zakazuje się wykonywania
odpływów ze zbiornika na ścieki,
- sprawdzenia szczelności i
dbanie o stan techniczny zbiorników na ścieki aby ścieki nie
wyciekały ze zbiornika do
gruntu,
- zakazuje się mieszania ścieków
z gnojowicą,
- instalowania zbiorników w
miejscu do którego jest
umożliwiony dojazd pojazdu
asenizacyjnego,
- regularne zlecania odbioru
ścieków,
- zawarcia umowy na odbiór ścieków z firmą specjalistyczną
(może zawrzeć umowy z kilkoma
firmami).

Zlecając odbiór ścieków zlecający zobowiązany jest do
żądania pokwitowania za
świadczoną usługę, a wykonujący usługę zobowiązany jest
wystawić odpowiedni dokument
zaraz po wykonanej usłudze (np.
KP). Wykonujący usługę odbioru
ścieków zobowiązany jest
dodatkowo do wystawienia
faktury VAT za wykonaną
usługę w terminie nie późniejszym niż 15 dnia od końca

miesiąca, w którym świadczona
była usługa. Zarówno władający
nieruchomością jak też wykonujący usługę mają obowiązek
legitymowania się dokumentami
tj. pokwitowaniem przyjęcia
kwoty pieniężnej za usługę oraz
wystawioną na podstawie tego
dokumentu fakturą VAT.
Uchwała Rady Gminy Kościerzyna nr XIV/212/12 z dnia
11 - 1 2 - 2 0 1 2 r. w s p r a w i e
regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Kościerzyna w części
dotyczącej opróżniania zbiorników określiła normę produkcji
ścieków w wysokości 0,8
m3/miesiąc przez jednego
mieszkańca lub wg ilości
pobranej wody na podstawie
zainstalowanego licznika.
Przykład: rodzina 5 osobowa
zużywa miesięcznie 4 m3 ścieków (5x0,8) co daje rocznie 48
m3. Za okres jednego roku należy
posiadać pokwitowanie odbioru
ścieków minimum 5-cioma rachunkami. Zwracamy uwagę, że
jest to wielkość minimalna. Dla
porównania informujemy, że
obecnie na terenie gminy Kościerzyna zużycie wody kształtuje
się na poziomie około 2 m3/miesiąc przez jednego mieszkańca.
Tak więc przelicznik jest
znacznie zaniżony i uwzględnia
zużycie wody na inne cele niż
bytowe. Właściciel nieruchomości, który nie będzie mógł
okazać dokumentów potwierdzających minimalną ilość
odbioru ścieków będzie podlegał
karze finansowej. Funkcjonariusz straży gminnej może
nałożyć mandat karny w
wysokości do 500 zł.
W związku z licznymi kontrolami NIK-u i stwierdzeniem
zaniedbań ze strony urzędów
gmin w zakresie kontroli odbioru
ścieków na terenie gminy
Kościerzyna zintensyfikowane
zostaną kontrole nieruchomości
posiadające zbiorniki bezodpływowe. Urząd Gminy
Kościerzyna posiada bazę
zbiorników bezodpływowych na
podstawie dokumentów
dostarczonych przez firmy
wywozowe wraz z informacją o
liczbie i terminie wywozów.
Baza ta umożliwia szybkie
zlokalizowanie nieruchomości,
które posiadają zaniedbania w

zakresie właściwej gospodarki
ściekami. Informujemy, że samo
oświadczenie właściciela nieruchomości, że ścieki odbierane są
przez firmy specjalistyczne i
regularnie, nie dają podstaw do
odstąpienia od ukarania za brak
rachunków.
Zgodnie z zapisami artykułu 5
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku przez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej lub, w
przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy

nieczystości ciekłych lub w
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
jeżeli nieruchomość jest
wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w
przepisach odrębnych.

prowadzić nieprawidłową gospodarkę ściekami.
Informujemy, że stosowanie
jakichkolwiek preparatów, które
mają redukować zanieczyszczenia w szambach nie zwalnia
z obowiązków określonych
powyżej. Dodatkowe obostrzenia
związane z gospodarką ściekami
określone zostały w prawie
wodnym.
W myśl tych przepisów zakazane
jest między innymi :
- wprowadzanie ścieków do wód
podziemnych,
- pobierania z wód powierzchniowych wody bezpośrednio
do opryskiwaczy rolniczych oraz
ich mycia w tych wodach,
- mycia pojazdów w wodach
powierzchniowych oraz nad
brzegami tych wód,
- zabrania się rozcieńczania
ścieków wodą w celu uzyskania
ich stanu, składu oraz minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczeń zgodnego z
przepisami.

Apeluje się do mieszkańców
Gminy Kościerzyna aby
dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa i
związanej z tym prowadzeniem dokumentacji, których
celem jest zminimalizowanie
W przypadku nie wywiązania negatywnego oddziaływania
się z powyższego obowiązku na otaczające nas śrowójtowi przysługuje prawo
dowisko.

wydania decyzji administracyjnej obligującej do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w
wyznaczonym terminie.
Wójt jest zobowiązany również
do wykonania obsługi zastępczej
w zakresie opróżnienia zbiornika bezodpływowego, jeżeli
właściciel nieruchomości będzie

Przyroda nie zna nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje
(R. Ingersoll)

K. Lisakowski
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki
budżetowe (Dz. U. 114 poz. 761) Zakład Komunalny Gminy
Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5 informuje, że posiada zbędne
składniki majątku ruchomego - wg załącznika nr 1 do ogłoszenia.
Zainteresowanych majątkiem zapraszamy do oglądania (od
26.05.2015 r. do 09.06.2015 r. w godz. 8.00-13.00) i składania
pisemnych ofert na zakup w terminie do dnia 10.06.2015 r. do godz.
10:00 w sekretariacie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna,
Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna.
Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna i na stronie
internetowej Urzędu Gminy Kościerzyna.
1. Przy wyborze sposobu gospodarowania zbędnych składników
majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności
potrzeby innych jednostek.
2. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może
nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie
sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761)
3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników
majątku ruchomego jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1
oraz 2 w/w Rozporządzenia mogą kierować do Dyrektora ZKGK w
terminie do dnia 09.06.2015 r. do godz. 10:00.
4. Oferta pisemna na zakup składników majątku ruchomego
powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę
oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze
stanem składnika majątku ruchomego ZKGK lub że ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
5. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach z
nagłówkiem: Oferta na zakup/oferta na nieodpłatne przekazanie
składników majątku ruchomego ZKGK.
6. Nabywcą danego składnika majątku ruchomego ZKGK zostanie
oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
Lp.

Nazwa składnika majątku

j.m.

Ilość

Cena/zł/netto

1

Zbiornik hydroforowy, pojemność 3,25 m3

szt.

2

300,00/1 szt.

2

Zbiornik hydroforowy, pojemność 700 l

szt.

1

80,00

3

Przyczepa samochodowa dwukołowa FSC
LUBLIN, rok produkcji 1994, zarejestrowana

szt.

1

300,00

4

Elementy workownicy typu DRAIMAD

szt.

1

1000,00

5

Elementy piaskownika

szt.

1

500,00

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA
Zbigniew Malek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie informuje, że w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowej, wymagającej interwencji pomocy społecznej, należy
zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9
- telefonicznie pod numerem 58 686 65 57 lub 58 680 85 82,
kom. 606 435 337
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA
Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. (58)686-59-81
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
Nieruchomości będących własnością Gminy
Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ,
zapisanych w KW GD1E/00015187/3, ozn. nr :
- 200 o pow. 0,1066 ha, cena wywoławcza netto 43.870 zł.
wadium 4.387 zł.
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- 291 o pow. 0,1622 ha, cena wywoławcza netto 63.893 zł.
wadium 6.389 zł.
- 293 o pow. 0,2000 ha, cena wywoławcza netto 78.760 zł.
wadium 7.876 zł.
- 294 o pow. 0,2000 ha, cena wywoławcza netto 78.760 zł.
wadium 7.876 zł.
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przeznaczonych pod tereny zabudowy rzemieślniczej z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane,
położone na osiedlu działek przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową, teren
płaski, dojazd drogą gminną gruntową, możliwość podłączenia do
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, brak obciążeń. Termin
zagospodarowania nieruchomości: do 10 lat od dnia podpisania aktu
notarialnego.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w
wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2015r. o godz. 9.00 w urzędzie
gminy pok 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto
urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości
podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 26 czerwca 2015r.
(podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty
uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek.
Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości
uczestnictwa w postępowaniu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym
uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia
przetargu.
W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi .
Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca
nieruchomości.
Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie
informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz
ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę
odwołania przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
Kościerzyna pok. 7 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w
godzinach pracy urzędu.
Kościerzyna, 25.05.2015 r.
Grzegorz Piechowski
Wójt Gminy Kościerzyna
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V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
Dnia 25.04.2015r. na hali
widowiskowo-sportowej w
Skorzewie odbył się V Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Kościerzyna. Do
turnieju przystąpiło 78
zawodników startujących w

została Ramona Nowak. W
grupie zawodników z gimnazjum
zwyciężył Patryk Żmuda. Wśród
gimnazjalistek najlepszą okazała
się być Ramona Nowak, druga
Karolina Kleinschmidt, trzecia
Bida Oliwia. W kat. 17-35 lat

czterech kategoriach wiekowych,
szkoła podstawowa, Gimnazjum,
17-35 lat oraz 35+. System
rozgrywek był zróżnicowany, w
zależności od ilości zgłoszonych
osób w danej kategorii. Zmagania tenisistów stały na bardzo
wysokim poziomie, o czym
świadczyły liczne, nietuzinkowe
zagrania. W kategorii szkoły
podstawowej najlepszym zawodnikiem okazał się Jan Knopik z
Lipusza, zaraz za nim uplasował
się Błażej Wolski z Olpucha.
Trzecia pozycja przypadła
Kacprowi Cieplińskiemu. W
najmłodszej kategorii wiekowej
kobiet najlepszą zawodniczką

kobiet zwyciężyła Kinga
Łosińska, natomiast wśród
mężczyzn na pierwszym miejscu
uplasował się Szopiński Tomasz.
Największe umiejętności zaprezentowali zawodnicy najbardziej
doświadczeni kat 35+ wśród
których bezkonkurencyjnym
okazał się Zbigniew Kuziemkowski. Ceremonii wręczenia
pucharów przewodził Grzegorz
Piechowski wójt Gminy Kościerzyna, który już teraz zapowiedział że nie była to ostatnia tego
typu impreza sportowa na terenie
gminy. Warto przypomnieć że
organizatorami turnieju był
Zakład Sportu, Kultury i

Monika Czapiewska
tuż za podium
w Mistrzostwach Polski
Czwarte miejsce wywalczyła
Monika Czapiewska na
odbywających się 26 kwietnia w
Zamościu na Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski (U23) w
biegu na 10000 m. Zawodniczka
UKS Olimpijczyk Skorzewo,

podopieczna trenera Leszka
Zblewskiego, w swoim debiucie
na tym dystansie na bieżni
uzyskała wartościowy rekord
życiowy 37:10,06 i tym samym
uzyskała pierwszą klasę
sportową. Szkoda, że w marcu
przygotowania zawodniczki
pokrzyżowała kontuzja kolana,
bo był duża szansa na medal,
zabrakło kilka sekund. Monika
jednak miała już niedługo szansę
na poprawienie swojego wyniku,
ponieważ 16 maja startowała
ponownie na dystansie 10 km
tym, razem w Mistrzostwach
Polski Seniorów w Wieliczce,
gdzie zajęła 10 miejsce. Nasza
zawodniczka wynikiem 36:41.89
ustanowiła nowy rekord życiowy
na tym dystansie.
L. Zblewski

Turystyki Gminy Kościerzyna,
podziękowania za pomoc należą
się również Pani Urszuli
Kalińskiej oraz Pani Katarzynie
Kleinshmidt.
Kat. Podstawówka Dziewczęta
1. Ramona Nowak - Kościerzyna
2. Oliwia Bida - Kłobuczyno
3. Otylia Konkol - Kościerzyna
Kat. Podstawówka Chłopcy
1. Knopik Jan - Lipusz
2. Błażej Wolski - Olpuch
3. Ciepliński Kacper Niedamowo
Kat. Gimnazjum Dziewczęta
1. Ramona Nowak - Kościerzyna
2. Kleinschmidt Karolina Kalisz
3. Oliwia Bida - Kłobuczyno
Kat. Gimnazjum Chłopcy
1. Żmuda Patryk - Skorzewo

2. Marcin Daszkowski Skorzewo
3. Kulas Łukasz - Łubiana
Kat. 17-35 lat Kobiety
1. Kinga Łosińska - Kościerzyna
2. Kleinschmidt Karolina - Kalisz
3. Zinka Natalia - Łubiana
Kat. 17-35 lat Mężczyźni
1. Szopiński Tomasz -Kalisz
2. Kinga Łosińska -Kościerzyna
3. Kropidłowski Piotr - Łubiana
Kat. 35+
1. Kuziemkowski Zbigniew Łączyno
2. Kwidzyński Daniel - Krzeszna
3. Majkowski Władysław - Lamk
Kat 35+
1. Kalińska Urszula Kościerzyna
2. Kleinschmidt Katarzyna Kalisz
M. Helta
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Zakończenie Gminnej Ligi Piłki Siatkowej
W sobotnie popołudnie 9 maja
Gminna Liga Piłki Siatkowej o
Puchar Wójta Gminy Kościerzyna dobiegła końca. Tego dnia
rozegrana została faza play-of. W
pierwszym półfinale zagrały ze
sobą zespoły Uks Klukowa Huta
oraz Sendomu Bartoszylas.
Faworytem pojedynku wydawała

się być ekipa z Kulkowej Huty,
ostatecznie to zespół z Bartoszegolasu był górą i awansował
do finału. Drugi półfinał
rozegrały zespoły Acrylexu
Kościerzyna i Gryf Wiele. To
spotkanie zakończyło się
zwycięstwem i bezpośrednim
awansem do finału drużyny

Acrylexu. Mecz o trzecie miejsce
wygrała drużyna z Klukowej
Huty pokonując 3-1 zespół Gryfu
Wiele. Około godziny 18.30
przyszedł czas na mecz finałowy.
Pierwszy set wygrali zawodnicy
Sendomu, natomiast pozostałe
trzy sety wygrała drużyna
Acrylexu i tym sposobem

zdobyła mistrzostwo. Po całym
dniu siatkarskich zmagań
przyszedł czas na wręczenie
nagród oraz wyróżnień. Najlepszym odbierającym ligi
wybrany został Norbert Cyrocki
(Uks Klukowa Huta), miano
najlepszego rozgrywającego
otrzymał Dawid Miętki
(Sendom) natomiast najlepszym
atakującym ligi został Piotr
Gilmajster z Acrylex Kościerzyna. Organizatorem rozgrywek
był Zakład Sportu, Kultury i
Turystyki Gminy Kościerzyna.
1. Acrylex Kościerzyna
2. Sendom Bartoszylas
3. Uks Klukowa Huta
4. Gryf Wiele
5. Kaliska Power
6. Gimnazjum Wielki Klincz
7. Unibud Wielki Klincz
M. Helta

Nagrodzono najlepszych sportowców
Podczas sesji Rady Gminy
Kościerzyna w dniu 16 kwietnia
wręczono nagrody dla najlepszych sportowców za wyniki
osiągnięte w roku 2014. Nagrody
i wyróżnienia stanowią wyraz
uznania samorządu lokalnego dla
środowiska sportowego za wkład
we współtworzeniu i podnoszeniu kultury fizycznej w
Gminie Kościerzyna. Nagrody za
osiągnięcia sportowe ustanowione zostały Uchwałą Rady
Gminy Kościerzyna z dnia 9
listopada 2011 r. Aby ją
otrzymać, należało złożyć
wniosek do Wójta Gminy.
Wnioski oceniane były według
kryteriów: nagroda - za zajęcie I
do III miejsca, indywidualnie lub
drużynowo, we współzawodnictwie międzynarodowym,
krajowym i wojewódzkim;
wyróżnienie - za zajęcie od IV do
X miejsca, indywidualnie lub

drużynowo, we współzawodnictwie międzynarodowym,
krajowym i wojewódzkim. W
wymaganym terminie wpłynęło
26 wniosków. Komisja powołana
przez Wójta Grzegorza Piechowskiego dokonała analizy
poszczególnych wniosków
zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Rozpoznano i
oceniono każdy wniosek indywidualnie, co pozwoliło nagrodzić 19 osób spełniających
wymagania określone regulaminem przyznawania nagród
oraz wyróżnień.
Osoby nagrodzone za wkład we
współtworzeniu i podnoszeniu
kultury fizycznej w Gminie
Kościerzyna w 2014 roku to:
Mateusz Jażdżewski - Karate
tradycyjne
Kacper Zaborowski - Badminton
Michał Czucha - Badminton
Łukasz Przytarski - Badminton

Marcin Chmielewski - Łucznictwo
Neli Wanta - Pływanie w
płetwach
Joanna Kiedrowska - Tenis
stołowy
Bartłomiej Błaszkowski - Podnoszenie ciężarów
Szymon Hapka - Podnoszenie
ciężarów
Dominik Kozłowski - Podnoszenie ciężarów
Dominik Juński - Podnoszenie
ciężarów
Marian Knuth - Wyciskanie
sztangi leżąc

Damian Kutela - Pływanie w
płetwach
Daniel Pek - Lekkoatletyka, biegi
średnie
Marta Felskowska - Lekkoatletyka
Wyróżnienia otrzymali:
Natalia Bronk - Badminton
Paulina Literska - Badminton
Monika Czapiewska - Lekkoatletyka, biegi długie
Monika Betcher - Lekkoatletyka,
biegi.
Red.

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

