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Konkurs recytatorski „Rodnô mòwa” rozstrzygnięty

Dnia 13 kwietnia br. do Zespołu
Szkół w Wąglikowicach przyjechało 40 uczestników reprezentujących szkoły Gminy Kościerzyna w XLVII Gminnym
Konkursie Recytatorskim „Rodnô mòwa”. Na początku wystąpił Zespół Kaszubski „Mali
Kaszubi” z tutejszej szkoły.
Następnie komisja w składzie:
Teresa Breza, Anna Cupa-Dziemińska, Barbara Gostomska,
Justyna Mikołajczyk, Paulina
Koziczkowska, Joanna Turzyńska wysłuchała i oceniła popisy
recytatorskie uczestników. Zadanie wyłonienia najlepszych z
najlepszych okazało się bardzo

trudne, bo wszyscy reprezentowali wysoki poziom. Ostatecznie jury przyznało następujące
miejsca:

Grupa przedszkolna:
I miejsce – Eliza Zblewska –
ZSP Nowy Klincz
II miejsce – Kornelia Dziemińska – ZS Skorzewo
Uczniowie klas I-III SP
I miejsce – Witosława Dziemińska – ZS Skorzewo
II miejsce – Jakub Lepak – ZK
Wielki Klincz
III miejsce – Julia Ostrowska –
ZSP Nowy Klincz

Wyróżnienie – Adrian Olszewski – SP Kaliska
Uczniowie klas IV-VI SP
I miejsce – Adam Szmaglik –
ZK Łubiana
II miejsce – Mateusz Jażdżewski – SP Wielki Podleś
III miejsce – Julia Cieplińska –
ZK Wielki Klincz
Wyróżnienie – Kamila Wiśniewska – SP Korne
Uczniowie klasy VII SP i gimnazjum
I miejsce – Wiktoria Stolc – ZK
Wielki Klincz
II miejsce – Marta Pałasz – ZK

Wielki Klincz
III miejsce – Michalina Meyer
– ZS Skorzewo
Wyróżnienie – Zuzanna Maszk
– SP Kaliska
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy i nagrody, które ufundowała Gmina Kościerzyna
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego oddział Łubiana. Każdy
z uczestników otrzymał drożdżówkę i napój.
Pan dyrektor podziękował wszystkim uczestnikom za wspaniałą
atmosferę w czasie konkursu,
nauczycielom za wkład włożony w przygotowanie uczniów
do konkursu, a jury za wysłuchanie recytacji i podjęcie trudu
wyboru najlepszych. Oddzielne
podziękowania należą się pani
Bernadecie Basendowskiej, która przygotowała organizacyjnie
cały konkurs, a także podziękowania dla wszystkich pracowników administracji i obsługi,
oraz nauczycieli Zespołu Szkół
w Wąglikowicach, którzy zaangażowali się w organizację tego
konkursu.
red

„Dni otwarte” Szkoły w Wielkim Klinczu
W dniu 21 kwietnia w Zespole
Kształcenia w Wielkim Klinczu
zorganizowano „Dzień Otwarty”. Program obejmował bogatą ofertę, przygotowaną przez
uczniów i nauczycieli. Uczniowie zaprezentowali układy taneczne i rytmiczne. Atrakcją był
zbiorowy występ prezentujący
umiejętności gry na gitarze oraz
pokaz karate. W salach lekcyjnych można było uczestniczyć

w zajęciach plastycznych, wytwarzaniu papieru czerpanego,
układankach i grach matematycznych, zabawach przy tablicy multimedialnej, szachach,
doświadczeniach chemicznych
i warsztatach pszczelarskich
lub poćwiczyć zmysł równowagi na przygotowanym torze
przeszkód. Najmłodsi chętnie
zgłaszali się do malowania
twarzy. Dużym powodzeniem

cieszyła się kawiarenka ze słodkościami przygotowanymi
na tę okazję przez
rodziców. Dyrekcja
szkoły bardzo dziękuje nauczycielom,
rodzicom i uczniom
za wiele trudu i wysiłku włożonego w
przygotowanie tej
udanej imprezy.

mp
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Zmiana przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich
Dnia 24 kwietnia br. spotkali się sołtysi z terenu Gminy Kościerzyna na szkoleniu dotyczącym zmiany prawa w zakresie szacowania szkód łowieckich. Nowelizacja ustawy PRAWO ŁOWIECKIE, która w życie weszła dnia 01.04.2018 roku wskazuje
na udział w komisyjnym postępowaniu szacowania szkód sołtysa
danego sołectwa. Zapis ten wzbudził wiele dyskusji, ze względu
na fakt prawdopodobnego nie konsultowania aktu prawnego ze
środowiskiem samorządu sołeckiego. Skutkiem spotkania było
między innymi skierowanie do Ministra Środowiska pisma będącego protestem dotyczącym zapisów powyższej ustawy, a mianowicie składu komisji szacującej szkody. Poniżej przedstawiamy
zestawienie zmian ustawy Prawa Łowieckiego.
Procedura w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych
wyrządzonych przez zwierzynę
łowną przedstawia się następująco:
1. właściciel uprawy lub posiadacz gruntów składa wniosek
do urzędu gminy właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia
szkody o oszacowanie szkód w
uprawach rolnych;
2. przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela uprawy oraz
dzierżawcę obwodu łowieckiego
o terminie przeprowadzenia szacowania szkód, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od
dnia otrzymania wniosku;
3. szacowanie szkody odbywa
się przy udziale właściciela albo
posiadacza gruntów rolnych lub
dzierżawcy obwodu łowieckiego;
4. niestawiennictwo właściciela
albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie
wstrzymuje dokonania szacowania szkód;
5. oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku;
6. uczestnik szacowania ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem, w
protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o
wniesionych zastrzeżeniach;
7. szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu /zbioru/, przed dokonaniem
sprzętu uszkodzonej uprawy;
8. o terminie planowanego sprzętu /zbioru/ uszkodzonej uprawy
właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany
powiadomić organ gminy, w formie pisemnej, w terminie 7 dni
przed zamierzonym sprzętem;
9. dzierżawca albo zarządca ob-

wodu łowieckiego w terminie 30
dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego,
od którego nie wniesiono odwołania dokonuje wypłaty odszkodowania.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany
do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie
których wystąpiła szkoda, oraz
dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie bezpośrednio do
nadleśniczego właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia
szkody. Odwołanie wnosi się w
terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także
dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z
decyzji wydanej przez nadleśniczego, może, w terminie trzech
miesięcy od dnia jej doręczenia,
wnieść powództwo do sądu
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność
Skarbu Państwa jako deputaty
rolne na gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych
upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w
terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie,
określonego przez sejmik woje-

wództwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych
upraw lub plonów rolnych,
którzy nie wyrazili zgody na
budowę przez dzierżawcę lub
zarządcę obwodu łowieckiego
urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające
wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach
złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie
lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
7) za szkody, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo
użytkownik wieczysty złożył
oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.
Inne zmiany jakie zostały wprowadzone nowelizacją prawa łowieckiego.
Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości wchodzącej w
skład obwodu łowieckiego może
złożyć oświadczenie o zakazie
wykonywania polowania na tej
nieruchomości w formie pisemnej. Oświadczenie składa się do
starosty.
Wprowadzono
dodatkowe
nowe zakazy :
• strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od
miejsca zebrań publicznych w
czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych;
• wykonywania polowania w
obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia.
Dzierżawca albo zarządca ob-

wodu łowieckiego przekazuje
co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia
polowania zbiorowego – wójtom
informację w postaci papierowej
lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie
rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejscu tego polowania.
Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o terminie
rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejscu polowania zbiorowego.
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie
krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego,
może zgłosić sprzeciw wraz z
uzasadnieniem do właściwego
wójta. Sprzeciw przekazywany jest właściwemu dzierżawcy
obwodu łowieckiego. Sprzeciw
zostaje uwzględniony jeżeli wykonywanie polowania będzie
zagrażało bezpieczeństwu lub
życiu ludzi.
Przed planowanym terminem
rozpoczęcia polowania zbiorowego obszar tego polowania
wymaga oznakowania tablicami
ostrzegawczymi.
W Urzędzie Gminy Kościerzyna,
a także na stronie internetowej pod
adresem www.koscierzyna.pl dostępny jest druk zgłoszenia uszkodzenia uprawy.
Pytania w sprawie szacowania
szkód w uprawach należy kierować do Krzysztofa Lisakowskiego, Urząd Gminy Kościerzyna,
ul. Strzelecka 9, budynek C, pok.
1B, tel. 586865980 lub tel. kom.
609138132, ewentualnie na adres poczty elektronicznej k.lisakowski@koscierzyna.pl.
K.Lisakowski
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Al-Anon w Łubianie od 7 lat niesie pomoc
Płonąca świeca jako znak ciepła i
nadziei. Wspólna modlitwa o pogodę ducha. A potem rozmowy,
wymiana doświadczeń, wsparcie.
Tak w wielkim skrócie wygląda
spotkanie w grupie Al-Anon, na
mitingu dla rodzin i przyjaciół
alkoholików, osób współuzależnionych.
To tu najczęściej po raz pierwszy
dowiadują się, że alkoholizm to
choroba, która dotyczy nie tylko osoby uzależnionej, ale także
jej bliskich. Uzyskują pomoc i
wsparcie - to najbardziej potrzebne i najważniejsze - psychiczne.
Zyskują przyjaciół. Dowiadują się, że też są ważni. Uczą się
żyć w sposób satysfakcjonujący i
szczęśliwy.
W Polsce takich grup jest około
400. Jedna z nich działa w Łubianie. Pod koniec marca minęło już
siedem lat, od momentu pierwszego spotkania. Od tego czasu
co tydzień spotykają się członkowie rodzin alkoholików. Raz
w miesiącu może przyjść każdy,
również osoby uzależnione. Jest
to czas na opowiedzenie swojej
historii, wyciągnięcie wniosków
na przyszłość.
Aleksander - Wszystko zaczyna
się niewinnie...
- Alkoholikiem był mój ojciec,
choć nigdy nie przyznał, że
jest uzależniony. Matka również twierdziła, że ojciec nie ma
problemu z alkoholem. U mnie
zaczęło się ponad 30 lat temu.
Wszystko zaczyna się niewinnie
- opowiada Aleksander, trzeźwiejący alkoholik.
Nawet nie wiesz kiedy, a już jesteś alkoholikiem. Zaczęło się od
kilku piw raz na jakiś czas. Z czasem piłem codziennie. Najpierw
po pracy. Potem przed i po. Na
okrągło. Przez żonę poszedłem
na pierwsze leczenie. Podczas picia narobiłem dużo długów. Gdy
wracałem z leczenia, moje długi
wychodziły na jaw. Nie chciałem
pić, ale zaczęły się awantury. Wypominanie. Żona nie wierzyła, że
chcę przestać pić. Rzucałem się
w wir pracy. Spanie, praca, pretensje, awantury. Pojawiało się
jedno piwo. Potem drugie, trzecie, kolejne. I wszystko zaczynało się od początku.
(Czterokrotnie przechodził leczenie. Między terapiami przerwy
od picia trwały około roku.)
Jolanta - Usłyszałam, że alkoholizm do choroba. Byłam w szoku

Chciałam się rozwieść z mężem.
Miałam dosyć jego picia. To było
siedem lat temu. W kościele usłyszałam o Al-Anon. Szukałam koleżanki, żeby któraś ze mną poszła. Żadna nie chciała, choć też
borykały się z takim problemem.
Poszłam więc sama - wspomina
żona Aleksandra.
Byłam wystraszona. Spięta. Bałam się. Wchodzę do sali. Znałam
jedną osobę, drugą. Zastanawiałam się, co oni tu robią. Zostałam
przyjęta bardzo serdecznie. Obcy
ludzie przytulali się do mnie. Nie
wiedziałam co się dzieje. Już po
pierwszym spotkaniu wdrożyłam
w swoje życie wskazówki, które
usłyszałam na spotkaniu. Usłyszałam, że alkoholizm jest chorobą. Wcześniej było to dla mnie
nie do pomyślenia. Zawsze twierdziłam, że jeśli tylko nie chcesz,
to nie będziesz pić, że wszystko
zależy od woli danej osoby. Usłyszałam też, że alkoholizm mojego męża nie jest moją winą, choć
przez lata wpajano mi, że jest
inaczej.
Pamiętam pierwsze dni po tym
spotkaniu. Mąż mówił, jaka jestem fajna, miła. On z kolegami
sobie tam pije, a ja na nich nie
krzyczę. Potem było już gorzej...
dla męża. Nie przyniósł wypłaty,
bo połowę z niej przepił. Zaczęły
się schody, bo zaczęłam czegoś
od niego wymagać. Powiedziałam, że to nie jest jego wypłata,
tylko nasza. Już wiedziałam, że
mam prawo do wspólnych pieniędzy, że nie może być tak, że
jedno przepije swoją pensję, a
drugie musi utrzymywać całą rodzinę.
Odzyskałam drugą połowę wypłaty. Postawiłam wszystko na
jedną kartę. Nie dałam mu pieniędzy, przeznaczyłam je na życie. Musiał sam sobie poradzić.
Mimo wszystko jeździł do pracy.
Wyciszył się. Pewnego dnia leżał
na kanapie. Podeszłam do niego.
Powiedziałam, że ma ostatnią
szansę, by zdecydować o naszej
przyszłości. Wyznaczyłam mu
czas. Postanowił, że pójdzie się
leczyć.
Byłam szczęśliwa, ale mówiąc
szczerze, nie wierzyłam w to, że
tym razem przestanie pić.
Takiej trzeźwej miłości nie doświadczyliśmy przez 25 lat
- Pierwszy telefon z terapii. Był
inny niż te poprzednie. Przez
słuchawkę płynął ciepły głos.

Czułam tę zmianę w jego nastawieniu. Ja inaczej do niego mówiłam. On też inaczej do mnie
mówił. W naszych rozmowach
było więcej ciepła, wzajemnego
zrozumienia. Tym razem z chęcią
pojechałam na spotkanie rodzin.
Wtedy już wiedziałam, że alkoholizm to choroba i to nie tylko
mojego męża, ale całej naszej rodziny - opowiada Jolanta.
Byliśmy pokłóceni. Chciałam
przecież rozwodu. Po prelekcji
o chorobie alkoholowej, odnalazłam męża, który błąkał się
gdzieś na korytarzu. Chwyciliśmy się za ręce i poszliśmy na
bardzo długi spacer, który odmienił nasze życie. Pamiętam to
dokładnie, jakby było to wczoraj.
Odnaleźliśmy się na nowo.
(Kolejne dwa miesiące mąż Joli
spędził na leczeniu.)
Gdy wrócił, wyjaśniliśmy sobie
wszystkie nieporozumienia. Zaczęliśmy od nowa. Od nowa zakochaliśmy się w sobie. Takiej
trzeźwej miłości przez 25 lat nigdy nie mieliśmy! I trwa do dziś.
Mnie i nasze małżeństwo uratował Al-Anon. Nasze życie
zmieniło się diametralnie. Ta
grupa dała mi bardzo dużo. Nie
oceniam, nie krytykuję. Staram
się odbudować więzi z naszymi
dziećmi, a mamy ich pięcioro kończy swoją historię Jola.
- Żona zrozumiała, że jest to
choroba. Postanowiliśmy, że zamykamy za sobą drzwi z dorobkiem 25 lat krzywd, kłótni, płaczu. Musieliśmy zakończyć ten
rozdział wypominania, ciągłych
wyrzutów, by rozpocząć nowe,
wspólne życie. Ostatnie siedem
lat jesteśmy w prawdziwym
związku opartym na szczerości,
miłości, wzajemnym wspieraniu.
Na papierze jesteśmy małżeństwem od 32 lat, ale tak naprawdę od siedmiu. Żona wciąż korzysta z mitingów Al-Anon, a ja
z mitingów AA - przyznaje pan
Aleksander.

Magdalena – w Al-Anon uczę
się „odpuszczać”
W Al-Anon nie ma lekarza, psychologa czy terapeuty. To grupa
samopomocowa, dzielimy się
swoim doświadczeniem, siłą i
nadzieją. Na spotkanie może
przyjść każdy, kto cierpi z powodu picia bliskiej mu osoby. I
co najważniejsze, główną zasadą jest anonimowość, czyli nie
ujawniamy osób, które uczestniczą w mitingu, ani zasłyszanych
spraw i zdarzeń. Program Al-Anon jest programem duchowym,
więc skorzystać może z niego
każdy bez względu na wyznanie
i światopogląd.
Wiele osób przychodzi na pierwszy mityng Al-Anon w poszukiwaniu pomocy dla alkoholika.
Zrozpaczeni, nie zdają sobie sprawy, że sami potrzebują pomocy.
Ja miałam tak samo. Uczestnictwo w mityngach Al-Anon pozwala zrozumieć nieskuteczność
działań zmierzających do powstrzymania alkoholika od picia.
Tu zrozumiałam, że jestem bezsilna wobec alkoholu. Zobaczyłam potrzebę pracy nad sobą, w
wyniku której uzyskałam stabilizację emocjonalną. Dłuższy czas
uczestniczenia w spotkaniach korzystnie wpływa na rozwój osobisty. Wzmacnia odporność na
manipulacje, uczy pozytywnego
spojrzenia na siebie i innych oraz
stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede wszystkim
z własnymi dziećmi.
		Anna Leman
(artykuł z portalu www.koscierski.info)
Al-Anon to grupa duchowa, ale
nie religijna. Przyjść może każdy. Spotkania odbywają się co
tydzień w piątki o godzinie 18. w
budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Łubianie (budynek byłego
dworca PKP, wejście od strony
torów).

AL-ANON 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 każdy piątek w
godz. 18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP, w górnej sali, wejście od strony torów). W ostatni piątek miesiąca organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich
zainteresowanych.
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Gmina Kościerzyna w latach 2015-2018
W związku z zakończeniem kadencji samorządu w kolejnych numerach „Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna” prezentujemy sprawozdanie z zadań zrealizowanych w latach 2015-2018. Złożenie takiego sprawozdania jest obowiązkiem Wójta Gminy Kościerzyna,
który powinien przekazać mieszkańcom informacje o tym, w jaki sposób wspólnie z Radą Gminy planowane i wydatkowane są środki
z budżetu. Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat inwestycji wykonanych w poszczególnych sołectwach.
Korne
- Asfalt w kierunku lotniska, gr.
8 cm
- Rozbiórka wiat PKS
- Lampy LED
- Budowa drogi asfaltowej przy
stadionie sportowym
- Droga w kier. Wieprznicy 1)
odcinek Wieprznica 2) odcinek
Owśnice 3) odcinek Korne
- Przejście dla pieszych – chodnik
- Przebudowa ronda - za szkołą
- Remont konstrukcji drewnianej mostu przy młynie
- Przełożenie kolektora deszczowego ø160
- Przełożenie nawierzchni
chodnika
- Przejście dla pieszych k/sklepu
- Przestawiono skrzynki pocztowe zasłaniają widoczność
- Lepsze oznakowanie ronda –
ustawiono znaki
- Budowa nowego mostu w
Kornem

- Remont szkoły
Plany na 2018 rok:
- Asfalt z chodnikiem na drodze
o dł. Ok 270 m - nowe osiedle
- 1 lampa przy posesji p. Felskowskich
- Studzienka deszczowa przy
posesji p. Wolter
- Rozpoczęcie projektu termomodernizacji sali wiejskiej z
remizą
- Boisko sportowe – modernizacja nawierzchni kortu tenisowego
- Budowa siłowni na świeżym
powietrzu dla mieszkańców
- Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP
Korne
Kościerska Huta
- Przebudowa wodociągu z
przyłączami

Wydarzyło się w sołectwach...

- Budowa wodociągu
- Projekt drogi dojazdowej k/
AMBIT
- Chodnik w kierunku sali wiejskiej
- Dolanie asfaltu przy chodniku
do sali wiejskiej
- Karczowanie pni i wywóz
karpiny z drogi gminnej – dz.
Nr 220
- Lampy: do jeziora, LED do
jeziora (dz. Nr 198, 229), kierunek Nowa Wieś, LED działka nr 135/1
- Utwardzenie (asfalt) drogi w
kierunku jeziora
- Chodnik w kierunku drogi
krajowej
- Wiata autobusowa – pod
Nową Wieś
- Rozbudowa wodociągu
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
- Dokończenie chodnika naprzeciwko sklepu + przejście
dla pieszych i barierki
- Próg zwalniający na wysokości sali wiejskiej

- Chodnik koło sali wiejskiej
- Utwardzenie frezami odcinka
drogi – dz. 78
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Nowego
Klincza
- Przebudowa wodociągu przy
obwodnicy
- Budowa drogi dojazdowej
za Ambitem DD 19A (wykup
gruntów)

- Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze DD 17

- Utwardzenie drogi od wiaduktu do transformatora
- Termomodernizacja sali wiejskiej
Plany na 2018 rok:
- Droga 187029G z wiaduktem
nad obwodnicą oraz od wiaduktu
do transformatora
- Droga gminna dz. 166 - rozgraniczenie, a także jej urządzenie
- Droga gminna dz. 42/1 - media ułożone - asfalt wraz z odnowieniami
- Rozpoczęcie procesu budowy
linii transportu rowerowego
wzdłuż krajowej DK20
- Rozpoczęcie procesu budowy
sieci kanalizacyjne w kierunku
oczyszczalni ścieków Miasta
Kościerzyna
Kościerzyna Wybudowanie
- Kanalizacja sanitarna do dz.
Nr 47/8 – ul. Ogrodowa
- Asfalt – ul. Ogrodnicza + odwodnienie

- Zjazd z drogi wojewódzkiej
na ul. Kalinową (po wykupie
gruntów)
- Barierki ochronne na ul.
Wrzosowej
- Asfalt na ul. Kalinowej + kanalizacja burzowa - nawierzchnia asfaltowa, podjazd z płyt YOMB,
zjazdy z kostki betonowej
- Próg zwalniający, ul. Poziomkowa
- Lampy: ul. Różana, LED ul.
Ogrodnicza
- Rozbudowa wodociągu, ul.
Różana
- Nawierzchnia asfaltowa na ul.
Wrzosowej
- Odwodnienie ul. Ogrodniczej
– studnia chłonna
- Położenie płyt żelbetonowych
na ul. Granicznej

- Płyty YOMB przy placu zabaw
Plany na 2018 rok:
- Asfalt lub płyty na ul. Granicznej
- Próg zwalniający przy posesji
nr. 23 p. Dorawa
- Budowa placu zabaw
- Rozpoczęcie procesu budowy linii transportu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej
DW 214
- Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację
drogi woj. DW214 na odcinku
Stężyca – Kościerzyna
- Wodociąg w kierunku p. Wajer
Loryniec
- Remont placu zabaw

Plany na 2018 rok:
- Modernizacja drogi powiatowej na odcinku KościerzynaWdzydze - dotacja dla powiatu
kościerskiego
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” - przystań
kajakowa w Loryńcu,
- Budowa siłowni na świeżym
powietrzu dla mieszkańców
Łubiana
- Kanalizacja sanitarna do granic nieruchomości – ul. Pogodna, Spacerowa i Zacisze
- Sieć kanalizacji sanitarnej –
ul. Zielona
- Asfalt – ul. Spacerowa - od ul.
Ogrodowej do ul. Rolniczej, gr. 8 cm
- Asfalt – ul. Zacisze, gr. 8 cm +
odwodnienie
- Asfalt – ul. Pogodna – fragment od ul. Źródlanej do ul.
Wodnej, gr. 8 cm
- Płyty YOMB od końca garaży
do bramy na działki
- Chodnik z kostki betonowej
ul. Sadowa
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- Ul. Akacjowa – rurociąg burzowy Ø150
- Zakup kostki betonowej - 15
tys. – zamiennie za zagospodarowanie „dołka”
- Projekt przebudowy ul. Kościerskiej z rondem, chodnikami i ścieżką rowerową + ul.
Kolejowa
- Nakładka asfaltowa w kierunku Owśnic
- Przejście dla pieszych – ul.
Kaszubska (materiały)
- Lampy ul. Wiosenna, ul. Miodowa, Schetynówka (skrzyżowanie z drogą krajową), LED
ul. Źródlana, Polna, Akacjowa,
LED ul. Polna
- Budowa alei spacerowej i
miejsca integracji mieszkańców w Łubianie

- Poszerzenie nawierzchni asfaltowej
- Chodnik na ul. Ogrodowej od ul. Długiej do ul. Źródlanej
+ podjazdy z drugiej strony
- Asfalt – na ul. Ogrodowej do
końca
- Asfalt na ul. Rzemieślniczej
do zakładu „Bocian”
- Ul. Kościerska – projekt
- Asfalt w kier. Owśnic – nakładka
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- Ławki sołeckie – wymiana
- Budowa chodnika na ul. Leśnej - od ul. Zielonej

- Podest z kostki betonowej
pod ławką
- Kostka betonowa przy ul. Kaszubskiej i Kościerskiej
- Nakładka asfaltowa w kierunku Owśnic
- Remont placu zabaw
- Nawierzchnia asfaltowa na
ul. Jesiennej od ul. Ogrodowej
do ul. Rolniczej wraz z podjazdami i podejściami do posesji
z kostki
- Dokończenie nawierzchni asfaltowej w kier. Stolarni – ul.
Rzemieślnicza,
- Nawierzchnia z kostki brukowej na ul. Zielonej
- Nawierzchnia asfaltowa na
ul. Wiosennej od ul. Ogrodowej do ul. Rolniczej wraz z
podjazdami i podejściami do
posesji z kostki
- Rozbudowa sieci wod-kan na
dz. 10/15 będąca drogą łączącą
ul. Akacjową z ul. Ogrodową,

- Naprawa chodnika na drodze
do Kościoła
- Remont pomostu nad jeziorem Granicznym

Małe Stawiska
- Nakładka asfaltowa od drogi
wojewódzkiej do mostku
- Stawiska – Małe Stawiska - położenie nawierzchni asfaltowej

- Remont szkoły
Plany na 2018 rok:
- Remont barierek na mostku
ul. Długa kier. Grzybowo
- Budowa chodnika przy ul.
Kasztanowej - prostopadła
część od ul. Akacjowej wraz z
podjazdami z drugiej strony
- Zakup 2 ławek parkowych i
ustawienie ich na drodze do
rod złote piaski
- 1 lampa na ul. Leśnej
- Lampy na ul. Sadowej - 2 szt
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z budową bieżni lekkoatletycznej przy szkole,
- Rozbudowa ulic Kościerskiej
wraz z budową ronda przed
ZPS Lubiana w Łubianie
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” – budowa
przystani kajakowych w Łubianie – rzeka Graniczna oraz w
Garczynie – jezioro Garczyn.

- Wodociąg w kierunku Małe
Stawiska
Mały Podleś
- Wiata przystankowa

- Lampy: k. Sołtysa, k. P. Lipskiego, k. Posesji nr 112
- Dokończenie układania płyt
YOMB
- Nawierzchnia asfaltowa na drodze w kierunku Wielkiego Klincza
- Płyty z odzysku
- Udrożnienie przepustu w centrum wsi
Plany na 2018 rok:
- 1 lampa na istniejącym słupie (pomiędzy p. Kreft i p. Lorbieckim)
- Udrożnienie i odwodnienie
rowu (pogłębienie i utwardzenie skarp przy rowie)

Dwieście lat dla Gertrudy Muchowskiej z Wielkiego Klincza
Wyjątkowe urodziny świętowała
19 kwietnia mieszkanka Wielkiego Klincza - Gertruda Muchowska. Tego dnia rozbrzmiało dla
niej huczne „200 lat”, pani Gertruda skończyła bowiem 100 lat.
Z okazji tak pięknej rocznicy do-

stojną jubilatkę z życzeniami odwiedzili przedstawiciele kościerskiego samorządu.
Pani Gertruda urodziła się 19
kwietnia 1918 roku. Jest mieszkanką Wielkiego Klincza. Wychowała troje dzieci oraz doczekała

się siedmiorga wnucząt, dwanaściorga prawnucząt oraz praprawnuczki. Poza jej liczną rodziną,
z najlepszymi życzeniami z okazji
tak zacnego jubileuszu, jakim są
jej setne urodziny do mieszkanki
gminy pospieszyli przedstawicie-

le kościerskiego samorządu.
Delegacja wójta Grzegorza Piechowskiego, sołtysa Wielkiego
Klincza Krystyna Marczyk oraz
urzędnikami życzyła pani Gertrudzie kolejnych wielu lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

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 każdy czwartek o godz. 18.00 zapraszamy
na MITING AA Grupy Iskra w pomieszczeniach w sali klubowej Hali
Sportowej ul. Szkolna w Wielkim Klinczu. Miting otwarty pierwszy
czwartek miesiąca dla każdego zainteresowanego.
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Panie z Wąglikowic na Wojewódzkim Turnieju KGW
Na XV Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w
Żukowie powiat kościerski był
reprezentowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Wąglikowic gm. Kościerzyna. Panie
przepięknie wystąpiły w konkurencjach: Moda – Deszczowa kreacja, Piosenka kabaretowa z inscenizacją - Mega babki
to my! oraz w konkurencji pod
nazwą: Taniec – dowolny.
Również elementy przygotowane na konkurencję pod nazwami: Dekoracja wielkanocna
– Pisanki oraz tablica Edukacja

– Nasi bracia mniejsi.
Konkurowało
16
KGW z całego województwa. Pomysłowość i zabawa nią
spowodowana była
przednia. Wszystkie
występy były nagradzane gromkimi brawami przez kibiców
przybyłych z gminy
Kościerzyna. Gratulacje dla aktywnych
Pań z KGW Wąglikowice za
piękne występy i życzenia siły

Boiska wielofunkcyjne, których
budowa została dofinansowana ze środków Ministra Sportu
i Turystyki, składać się będą z
boiska do piłki ręcznej/nożnej,
dwóch boisk do koszykówki,
boiska do tenisa ziemnego i
boiska do siatkówki. Powstaną w Wąglikowicach, Wielkim
Podlesiu oraz Łubianie (przy
szkole). Dodatkowo w Łubianie zostanie zbudowana bieżnia
o nawierzchni poliuretanowej
długości około 200 m.

Trwają prace budowlane na
trzech obiektach sportowych
w Łubianie, Wąglikowicach i
Wielkim Podlesiu. Widać już
zarysy boisk, bieżni oraz piłkochwytów. Przywieziona została już sztuczna trawa oraz
materiał do wykonania tartanu.
Inwestycja na zlecenie Gminy
Kościerzyna jest realizowana
przez Firmę ELSIK sp. z o. o.
Termin zakończenia robót 15
czerwca 2018 roku.
G.Świtała

Rozpoczęła się realizacja inwestycyjnych zadań drogowych przez Zakład Komunalny
Gminy Kościerzyna. Pierwsze
przetargi pokazały na jakim
poziomie cenowym kształtuje
się rynek budowy dróg i chodników. Wyższe ceny od kosztorysowych oraz małe zainteresowanie wśród przedsiębiorców
potwierdziły trudną sytuację na
rynku.
Po pierwszym przetargu do
podpisania umów zostało skierowanych 9 z 10 zadań inwestycyjnych. Pieniędzy wystarczyło
na przebudowę dróg gminnych
w miejscowościach Nowa Wieś
Kościerska, Skorzewo, Wielki
Klincz, Wieprznica, Dobrogoszcz i Kościerska Huta oraz
trzech chodników w Kaliska
Kościerskich, Łubianie i Wielkim Klinczu. Termin wykonania robót budowlanych został

określony na koniec wakacji.
W związku z brakiem środków finansowych i znacznym
przekroczeniem przeznaczonej
kwoty na przetarg na budowę
drogi gminnej w Kościerzyna
Wybudowanie postępowanie
unieważniono. Kolejny przetarg na tę drogę będzie możliwy
po uzyskaniu oszczędności lub
dodatkowych środków finansowych na ten cel.
Obecnie trwają przetargi na kolejnych siedem dróg w miejscowościach: Korne, Niedamowo,
Sarnowy, Szenajda, Wąglikowice, Wielki Klincz, Skorzewo.
Dodatkowo trwa przetarg na
gruntowną przebudowę ulicy
Kościerskiej w Łubianie wraz z
budową ronda przy Zakładach
Porcelany Stołowej Lubiana
oraz ścieżką rowerową.
G.Świtała

dla realizacji dalszych aktywności!
red

Trwają prace budowlane na trzech boiskach

Inwestycje drogowe Nowi sołtysi
Uprzejmie informujemy, że w
dwóch sołectwach gminy Kościerzyna nastąpiły zmiany osób
piastujących urząd Sołtysa. W
wyniku wyborów w Sołectwie
Stawiska od 05.03.2018 r. urząd
sołtysa piastuje Pani Hanna Pałasz Meyer. Wybory nastąpiły
po rezygnacji z funkcji długoletniego sołtysa Pana Ludwika

Kamy. Natomiast w Sołectwie
Czarlina od dnia 03.04.2018 r.
urząd Sołtysa piastuje Pan Józef Landowski, który po śmierci brata Jerzego Landowskiego, jako jedyny kandydat na tę
funkcję, został wybrany.
Najlepsze życzenia wytrwałości w służbie sołtysa.
op
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Otwarcie sezonu żeglarskiego 2018
W niedzielę 22 kwietnia br. w
Brodnicy Górnej odbyło się pomorskie otwarcie sezonu żeglarskiego rozpoczynającego IV Żeglarski Puchar Kaszub. To cykl
regat na terenie 6 gmin Pomorza,
zaadresowany przede wszystkim
do młodych adeptów żeglarstwa.
W tym roku po raz pierwszy regaty Żeglarskiego Pucharu Ka-

szub zagoszczą nad Kaszubskim
Morzem.
Dzięki staraniom Zarządu UKS
Wodniacy Garczyn lokalne regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna, które dotychczas odbywały się na jeziorze Garczyn,
zostały włączone do Żeglarskiego Pucharu Kaszub.
Tym samym decyzja o zmianie
lokalizacji regat z Garczyna
na Wdzydze,
która również
była
podyktowana rozrostem imprezy i
popularnością
wśród
młodych żeglarzy.
Wdzydzką
odsłonę regat

zaplanowano
na
11-12 sierpnia br.
miejsce to Centrum
Usług Turystycznych, a akwen na
którym będą rozgrywane to oczywiście kompleks jezior
wdzydzkich.
Patronat nad Regatami objął Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław
Struk. Organizatorami wydarzenia są: Pomorski Związek Żeglarski oraz Gmina Kościerzyna.
Wspomnieć należy, że wychowankowie UKS Wodniacy Garczyn w ubiegłorocznym Pucharze Kaszub zajmowali czołowe
miejsca, również klub całościowo został sklasyfikowany na 3
miejscu.

Jako samorząd gminy Kościerzyna bardzo cieszymy się
wzrostem zainteresowania i popularyzacją sportów wodnych
na naszym terenie. Działaczom,
trenerom, zawodnikom życzymy dużo wytrwałości i tylko dobrych wiatrów oraz oczywiście
stopy wody pod kilem!
G.Świtała

Turniej wiedzy o ruchu drogowym w gminie Kościerzyna
Do turnieju zgodnie z procedurą włączyli się policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Dnia 23
kwietnia policjanci przeprowadzili w Zespole Kształcenia
w Łubianie egzaminy praktyczne i teoretyczne. W trakcie turnieju funkcjonariusze
sprawdzili wiedzę teoretyczną
młodych uczestników na te-

mat zasad bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, ich umiejętności w zakresie jazdy rowerem na specjalnych torach
przeszkód oraz udzielania pomocy przedmedycznej.
W obu kategoriach wiekowych
- szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych zwyciężyli reprezentanci Zespołu Kształcenia w Łubianie. Tym samym
przystąpią oni już wkrótce 26

kwietnia br. do etapu
powiatowego turnieju,
który odbędzie się w
Kościerzynie.
Liczymy na to, że wysoki poziom wiedzy
młodych ludzi na temat
bezpieczeństwa,
zaowocuje w przyszłości
zmniejszeniem liczby
zdarzeń drogowych.
red

Nowy wóz bojowy dla OSP Korne
Dnia 6 marca br. na Targu Węglowym w Gdańsku odbyło się
uroczyste wręczenie samochodów oraz sprzętu strażackiego
dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej z całego pomorza.
Przekazano 24 samochody w

tym jeden dla OSP Korne.
Na miejscu w Kornem dla
druhów strażaków dnia 21
kwietnia br. samochód został
poświęcony i przekazany do
użytkowania. Jest to średni
bojowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renaut o na-

pędzie 4x4, rok produkcji 2003.
Spełnia wszelkie wymogi jako
samochód gaśniczy, przeznaczony jest do gaszenia pożarów
w ciężkim terenie np. lasy. OSP
Korne w pełni zasługiwało na
taki sprzęt, jest to prężna, bardzo dobrze zorganizowana i za-

angażowana jednostka na terenie naszej gminy. Podziękować
pragniemy w tym miejscu w
imieniu braci strażackiej, Panu
Tomaszowi Klinkosz Powiatowemu Komendantowi PSP w
Kościerzynie za współpracę.
red
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Kolejny turniej tenisa stołowego w Skorzewie
Dnia 26.04.2018r. na hali widowiskowo-sportowej w Skorzewie odbył się kolejny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Kościerzyna. Do
turnieju przystąpiło 60 zawodników startujących w czterech
kategoriach wiekowych, 2005
i młodsi, 2000 i młodsi, 18+
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 2005 i młodsi, naj-

lepszym zawodnikiem okazał
się Czerniawski Adam, zaraz
za nim uplasował się Piotr Walkusz. W najmłodszej kategorii
wiekowej kobiet najlepszą zawodniczką została Draws Anna.
Wśród zawodniczek z rocznika
2000 i młodsi pierwsze miejsce
wywalczyła Draws Ewa, druga Draws Anna, trzecia Kropidłowska Wiktoria. W kat. 18+
kobiet zwyciężyła Kinga Łosińska, natomiast wśród mężczyzn
na pierwszym miejscu uplasował
się z Paweł Kalinowski.
Największe umiejętności zaprezentowali zawodnicy najbardziej
doświadczeni (kat
35+) wśród których bezkonkurencyjnym okazał się
Zbigniew Kuziemkowski, w kategorii
kobiet zwyciężyła
Małgorzata Fidela.
Ceremonii wręczenia pucharów prze-

wodził Grzegorz
Piechowski wójt
Gminy Kościerzyna.
Kat. 2005 i młodsi/ Dziewczęta
1. Draws Anna
2. Wanta Joanna
3. Formela Amelia
Kat. 2005
i młodsi/ Chłopcy
1. Czerniawski
Adam
2. Walkusz Piotr
3. Brzoskowski Arkadiusz
Kat. 2000 i młodsi/ Dziewczęta
1. Draws Ewa
2. Draws Anna
3. Kropidłowska Wiktoria
Kat. 2000 i młodsi/ Chłopcy
1. Łukasz Kulas
2. Drywa Paweł
3 .Czerniawski Adam
Kat. 18+ Kobiety
1. Łosińska Kinga

Kat. 18+ Mężczyźni
1. Kalinowski Paweł
2. Słomiński Szymon
3. Czajkowski Patryk
Kat. 35+ Kobiety
1. Fidala Małgorzata
2. Łosińska Kinga
3. Kalińska Urszula
Kat 35+
1. Kuziemkowski Zbigniew
2. Stenka Zbigniew
3. Drywa Jarosław
Marcin Helta

Sukces biegaczy z Gminy Kościerzyna!
W poniedziałek, 16 kwietnia br.
w Gdyni odbył się finał wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w indywidualnych i drużynowych biegach
przełajowych. Bardzo dobrze
spisali się w tych zawodach
biegacze z Gminy Kościerzyna.
Amelia Pobłocka, uczennica
klasy VI Szkoły Podstawowej
w Skorzewie zdobyła srebrny medal w biegu na 1000m
dziewcząt, rocznik 2006-2005.
Jest to największy sukces zawodniczki UKS Olimpijczyk

Skorzewo, podopiecznej trenera Leszka Zblewskiego.
Również bardzo dobrze spisał
się Jakub Kluka ze Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu.
Podopieczny Pana Grzegorza
Tuszkowskiego w rywalizacji chłopców rocznika 2007 i
młodszych wywalczył wysokie
5 miejsce.
Wyniki Igrzysk dziewcząt
rocznika 2005-2006:
1. Janicka Dominika - SP 81
Gdańsk

2. Pobłocka Amelia - SP Skorzewo
3. Stolc Oliwia - SP 5 Bytów
Startowało - 113 zawodniczek
Wyniki Igrzysk chłopców
rocznik 2007 i młodsi:
1. Kosicki Kajetan - SP 10 Słupsk
2. Wyszomierski Jakub - SP 16
Gdynia
3. Klinkosz Maciej - SP 8 Lębork
4. Borowiak Oliwer - SP Przechlewo
5. Kluka Jakub - SP Nowy Klincz
Startowało - 105 zawodników
Gratulujemy!
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 Rużyla - 603 568 219,
Sierż. szt. Dawid Hering - 603-568-251
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999,
58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY KOŚCIERZYNA
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