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Absolutorium dla Wójta Gmina Kościerzyna
Podczas kwietniowej sesji Rady
Gminy Kościerzyna udzielono
absolutorium Wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu za wykonanie budżetu gminy w 2017
roku.
Było to możliwe po uzyskaniu
pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz kontroli wykonanej przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Kościerzyna. Wynik głosowania, które

zostało poprzedzone dyskusją, był następujący: za
udzieleniem absolutorium
głosowała większość rad-

Kolejny raz grupa zapaleńców
– wolontariuszy, którym zależy na czystości kaszubskiego
środowiska, spłynęła rzekami
na terenie gminy Kościerzyna. 19 maja br. o godzinie 9.00
rano rozpoczęło się zbieranie
śmieci pozostawionych przez
turystów i wyrzuconych przez
mieszkańców na szlaku kajakowym z Kornego do Grzybowskiego Młyna. Niestety, jak
co roku śmieci „nie zawiodły”
i czekały ukryte w zaroślach i
trzcinach. Zebrano ich sporo,
ale ważne jest poczucie spełnio-

nego obowiązku ekologicznego
i wiara w to, że kolejne osoby,
które będą płynęły tymi rzekami (Pilicą, Graniczną i Trzebiochą) podziwiając piękno naszej
przyrody zabiorą swoje śmieci
do kosza, a nie zostawią przy
brzegach czy w wodzie. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w akcję,
naszym mieszkańcom, wolontariuszom z koła Caritasu ze
Skorzewa, członkom stowarzyszenia Kościerska Marka oraz
firmie Kajaki Młyn z Kornego,
która użyczyła sprzętu pływa-

nych, tylko jeden radny wstrzymał się od głosu.
Podczas sesji została również

przedstawiona przez Kierownika GOPS Panią Barbarę Ciężką
„Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Kościerzyna za
2017 rok”. Ponadto Prezes Związku Gmin Wierzyca Pan Marcin
Nowak wraz z Zastępcą Kierownika Biura ZGW Panem Stanisławem Czechurą przedstawili informację dotyczącą funkcjonowania
Związku Gmin Wierzyca.
Red.

Posprzątano rzeki przed sezonem turystycznym

Dotacja na budowę
kanalizacji

W dniu 10 maja 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów
wybranych do dofinansowania
w ramach działania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wśród wybranych projektów
jest także projekt Gminy Kościerzyna pod tytułem „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji
Łubiana”.
Projekt dotyczy w pierwszym
jego etapie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku
od terenów inwestycyjnych w
Grzybowie do istniejącej sie-

ci w Łubianie oraz w drugim
etapie zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji
sanitarnej dla mieszkańców w
miejscowościach Grzybowo i
Sycowa Huta.
Przewidywane całkowite wydatki związane z inwestycją
to ponad 11,5 mln zł, z czego
dofinansowanie ma wynieść
6.056.250 zł i wkład własny
5.625.300 zł. Zadanie według
wstępnych
harmonogramów
ma zostać zrealizowane w latach 2018-2020.
Sz. Malek

jącego (kajaków) do przeprowadzenia sprzątania. W akcji
uczestniczyły też firma SUEZ
Polska oraz Zakład Składowania Odpadów STARY LAS,

którym bardzo dziękujemy za
bezpłatny odbiór i wywózkę
zebranych śmieci.
G. Świtała

KALENDARZ IMPREZ

8-10 czerwiec
9 czerwiec
14-15 lipiec
21 lipiec

2018

II Festiwal Biegów Polski Północnej - Wdzydze
II Biesiada Seniorów - Loryniec
Jarmark Wdzydzki - Wdzydze
XIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Burczybas”
- Wdzydze
26-28 lipiec
Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata - Wdzydze
4 sierpień
Święto Sielawy - Wdzydze
11 sierpień
Kaszuby BLUES Meeting Festival - Wdzydze
11-12 sierpień Żeglarski Puchar Kaszub - Wdzydze
25-26 sierpień Wdzydzkie Spotkania z Historią, czyli rekonstrukcja
		
wioski średniowiecznej - Wdzydze
1 wrzesień
Dożynki Gminne - Dobrogoszcz
8-9 wrzesień
Jesseniowa Swiętnica u Miedzwiedzków - Nowy Klincz

KINO LETNIE

we Wdzydzach
W każdą środę lipca (g.21.30)
i sierpnia (g.21.00)

J S K IE
F E S T Y N Y WmIEiny Kościerzyna
ie sołectw g

na teren

Szczegóły o wydarzeniach znajdziesz na:
www.koscierzyna.pl
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Owocna wizyta seniorów z Nowego Miasta Lubawskiego
W dniach 15-16 maja 2018 r.
trzydziestoosobowa grupa seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i delegacji
Miejskiej Rady Seniorów z przewodniczącym Lechem Boberem
z Nowego Miasta Lubawskiego
przebywała na wycieczce po
pięknej Ziemi Kaszubskiej. Jednym z punktów programu było
spotkanie z przedstawicielami
Kół Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Zespołu ds.
Seniorów Gminy Kościerzyna.
Przyjazd naszych gości poprzedziło wcześniejsze spotkanie 2 października 2017 r. w
Warszawie w gmachu Sejm RP
wójta Grzegorza Piechowskiego i p. Lecha Bobera, którzy
uczestniczyli w III Konferencji poświęconej problematyce
osób starszych, zorganizowanej
przez sejmową Komisję Polityki
Senioralnej. Pan Wójt zachęcił
do poszerzenia integracji środowiska osób starszych i zaprosił
przedstawicieli z Nowego Miasta Lubawskiego.

15 maja br. odbył się wieczór
integracyjny w Sali Wiejskiej
w Skorzewie, którego organizatorami byli członkowie Kół
PZERI ze Skorzewa i Wielkiego
Klincza z przewodniczącą Ewą
Nowak i Elżbietą Brzezińską.
W spotkaniu uczestniczyli wójt
Grzegorz Piechowski, sołtys
Skorzewa – Katarzyna Formela, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych – Marian
Seyda.
Otwartość gości na poznanie nowych ludzi i serdeczne powitanie ze strony gospodarzy wprowadziły pogodny i przyjazny
nastrój. Wszyscy zasiedli przy
kawie i smacznym cieście przygotowanym przez nasze wspaniałe seniorki. Czas umilała zebranym orkiestra z Wielkiego
Klincza „TRZY ASY” w składzie: Andrzej Wencki, Stanisław
Kozikowski i Stanisław Grosz.
Seniorzy z naszej gminy pod
kierunkiem Krystyny Fredy
zaprezentowali piosenki w ję-

zyku kaszubskim. Nasi goście
z entuzjazmem włączali się w
śpiew, korzystając z przygotowanych śpiewników. Zachwyt
budziły nasze panie w pięknych
strojach kaszubskich. Objaśnialiśmy im znaczenie kolorów,
nazwy w j. kaszubskim przedmiotów i potraw. Byli bardzo
zainteresowani kulturą kaszubską, obyczajami i historią tych
ziem. Zachwycali się pięknem
Szwajcarii Kaszubskiej, niezwykłym ukształtowaniem terenu i bogactwem przyrody. Byli
pod wrażeniem zwiedzanych
unikatowych miejsc i skansenu
we Wdzydzach, szlakiem historii i wyjątkowych pamiątek w
Szymbarku, wizytą w Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie. Odwiedzili również
Zakłady Porcelany Stołowej
„LUBIANA” S.A. w Łubianie, które tworzą największą
„GRUPĘ PORCELANOWĄ”
w Europie.

Wspólne śpiewy i skoczne
melodie orkiestry zachęciły
wszystkich do wesołych pląsów
i radosnej rehabilitacji przez taniec. Nasi goście – pan Lech
Bober i pani Elżbieta złożyli
na ręce organizatorów p. wójta
G. Piechowskiego, E. Nowak i
E. Brzezińskiej pamiątkowe upominki i dyplomy z podziękowaniem za miłe przyjęcie. Wspólne
rozmowy pozwoliły również na
wymianę doświadczeń o formach
pracy i organizowaniu wolnego
czasu ludziom trzeciego wieku.
Z żalem rozstawaliśmy się z
nowo poznanymi przyjaciółmi.
Ten wspólny radosny wieczór
na długo pozostanie w naszej
pamięci. Mamy nadzieję na dalsze kontakty i integrację między
środowiskami seniorów z Kaszub i Warmii.
Relację przygotowała
Elżbieta Brzezińska,
przewodnicząca Zespołu
ds. Seniorów Gminy Kościerzyna

Zmiany Miejscowych Planów
Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Kościerzyna jest objęta prawie w 100% Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Rada Gminy
Kościerzyna podjęła uchwały zmieniając wszystkie MPZP zgodnie z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna”. Procedura zmiany
Miejscowych Planów jest skomplikowana i wymaga wielu uzgodnień różnego rodzaju instytucji. Najwięcej uwag zgłaszanych jest
przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Obecnie wyłożone
do publicznego wglądu są trzy projekty MPZP dla miejscowości:
Nowa Wieś Kościerska, Nowy Podleś i Wąglikowice.
Bardzo prosimy mieszkańców i właścicieli gruntów o zaglądanie
do tablic informacyjnych w Sołectwach i Urzędzie Gminy, na stronę internetową www.koscierzyna.pl w zakładkę PLANOWANIE I
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, aby nie przeoczyć
zmian w planowaniu przestrzennym Państwa nieruchomości.
G. Świtała

Nr 49 CZERWIEC 2018 r.

3

Akcja „BEZPIECZNE WAKACJE”
organizowana przez

Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego
Straż Gminna Gminy Kościerzyna włącza się do ogólnowojewódzkiej akcji „Bezpieczne wakacje”. Zakres działań obejmie: kontrolę
kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
kontrolę stanu technicznego siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw; prelekcje w szkołach na temat bezpiecznych wakacji.
W ramach kontroli miejsc dla kąpiących sprawdzone zostaną: stan
techniczny pomostów, czystość dna w obrębie kąpieliska, czystość
plaży w obrębie kąpieliska, dojazd dla osób niepełnosprawnych,
oznakowanie kąpieliska, wyposażenie w pojemniki na odpady, wyposażenie w urządzenia sanitarne. W ramach kontroli urządzeń sportowych sprawdzone zostaną stan techniczny urządzeń i czystość terenu.
Poniżej przedstawiamy w jaki sposób postępować, aby bezpiecznie
spędzić okres letni.

Bezpieczeństwo nadwodne:

- kąp się tylko w miejscach wyznaczonych tj. kąpieliskach i miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, pod opieką dorosłych, zabezpieczonych przez ratownika;
- nie skacz do wody, o ile służby wodne nie wyrażą na to zgody
- nie pływaj na nieatestowanych urządzeniach wodnych, symbol CE
- pływając kajakiem lub rowerem pamiętaj o kamizelce asekuracyjnej
- kąp się zawsze w obecności innych osób
- nie przeceniaj swoich możliwości pływackich
- nie pływaj na otwartych zbiornikach po zmroku
- stosuj się do poleceń ratowników
- nie hałasuj na kąpielisku, bo możesz utrudnić ratownikowi zauważenie
osoby wymagającej ratowania
- nie wypływaj poza obręb wyznaczonych granic kąpieliska
- nie pływaj podczas burzy oraz silnych wiatrów
- przed wejściem do wody zmocz ciało w celu dostosowania temperatury
ciała do temperatury wody
- nie biegaj po pomostach,
- wyjdź z wody jeżeli czujesz , że jest
Ci zimno
- nie wrzucaj innych osób do wody
- chroń głowę przed słońcem, zakryj
głowę
- stosuj kremy ochronne podczas opalania
- nie wchodź do wody jeżeli krem,
którym się nasmarowałeś, jeszcze nie
wchłonął się w skórę
- pilnuj swojego pieska na plaży, aby nie
wałęsał się wśród innych osób
- nie myj psa w wodzie, gdzie inne
osoby korzystają z kąpieli
- w obcym miejscu nie oddalaj się od
swoich opiekunów
- nie kąp się, gdy zauważysz, że woda
jest zanieczyszczona.

Bezpieczeństwo leśne:

- nie idź do lasu samemu, chyba że bardzo dobrze znasz dany fragment lasu
- nie wychodź do lasu w godzinach wieczornych, aby ciemność nie zastała cię w lesie
- w lesie poruszaj się wyznaczonymi szlakami / ścieżkami
- idąc do lasu weź telefon ze sobą i jeżeli jest to możliwe włącz funkcję
lokalizatora
- nie pal ognisk w lesie oraz w strefie 100 metrów od granicy lasu
- nie rozpalaj grilla na terenie leśnym
- nie puszczaj luzem psa w lesie
- nie niszcz grzybów, porostów i innej roślinności
- jeżeli spotkasz zwierzę, to nie drażnij, nie próbuj zabić, nie rzucaj kamieniami, kijami, nie uciekaj, spokojnie odejdź cały czas obserwując
zwierzę, nie podejmuj wobec niego jakichkolwiek działań, które mogłyby wywołać reakcję negatywną
- nie wjeżdżaj pojazdem silnikowym do lasu /motorowerem, quadem/
- zbierając runo leśne pamiętaj o ich umyciu przed spożyciem
- nie zbieraj grzybów jeżeli nie jesteś
pewny czy są jadalne
- nie wchodź na drzewa
- nie dokarmiaj dzikich zwierząt
- przed wyjściem sprawdź pogodę, czy
nie przewiduje się np. burz, silnych wiatrów, znacznego ochłodzenia
- po powrocie z lasu sprawdź czy na ciele
nie ma kleszczy.

Bezpieczeństwo w rolnictwie:

- nie przebywaj bez opieki dorosłych w pobliżu maszyn rolniczych, szczególnie uruchomionych
- nie przebywaj bez opieki dorosłych w miejscu wykonywanych prac polowych
- nie podróżuj traktorem lub inną maszyną, jeżeli nie posiada oryginalnie
zamontowanego fotela dla pasażera
- nie podróżuj na przyczepie,
- nie wchodź do budynków gospodarczych jeżeli nie posiadasz doświadczenia w kontaktach ze zwierzętami
- nie baw się w pobliżu miejsc niewłaściwie zabezpieczonych, szczególnie gdzie magazynowane są zużyte części rolnicze
- nie dotykaj środków chemicznych,
w przypadku kontaktu natychmiast
dokładnie umyj ręce
- nie baw się narzędziami rolniczymi
- nie dotykaj barszczu Sosnowskiego, gdyż może poparzyć.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Masz problem z alkoholem? 90-te urodziny
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.

Pani Celesi Zwara
28 kwietnia 2018 roku swoje 90
urodziny obchodziła Pani Celesia
Zwara, mieszkanka z Wielkiego
Klincza. Z tej okazji solenizantkę
odwiedzili Wójt Grzegorz Piechowski i Sołtys Krystyna Marczyk. Goście złożyli jubilatce życzenia wielu
kolejnych lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. Pani Celesia doczekała się 4 dzieci, 7 wnuków, 5 prawnuków. Pani Celesi życzymy
kolejnych wielu lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.
Red.
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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.
Mały Klincz
- Sieć wod. – kan.
- Asfalt: ul. Lipowa, ul. Leśna,
- Lampy: k. Trafostacji, k. P.
Wiercigroch, LED ul. Lipowa, k.
Posesji nr 10, LED przy DW 221
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (przy drodze powiatowej na
Wielki Klincz)
- Projekt sieci wod-kan (nowe
osiedle)
- Projekt przyłącza (p. Cieplak)
- Remont placu zabaw

- Płyty z odzysku na drogę
gminną (nowe działki)
- Naprawa zapadniętych studzienek na drodze asfaltowej w
kierunku Osady Burego Misia
- Budowa systemu nawodnieniowego na boisku,
- Dofinansowanie modernizacji
drogi powiatowej Mały Klincz
– Wielki Klincz
Plany na 2018 rok:
- Budowa sali wiejskiej
- Nawierzchnia asfaltowa na
odcinku nowy sklep Hinc do
ul. Akacjowej
- Oświetlenie na styku ul. Polnej i Leśnej - 1 lampa
- Oświetlenie na odcinku p. Zielińscy-p. Domaros - 2 lampy
- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej dz. 46/23
- Droga śródpolna Mały Klincz
(od drogi na Puc) - Dobrogoszcz
- Dotacja na kontynuację modernizacji drogi Mały Klincz-Wielki
Klincz na odcinku od posesji b.
Sołtysa poza zakręt w kier. Dębogór
- Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na
wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi wojewódzkiej na odcinku Mały

Wydarzyło się w sołectwach...

Klincz-Kościerzyna z rondem
w Małym Klinczu oraz ścieżką
rowerową,
- Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (ok. 600 mb) do ul. Lipowej
- Doprowadzenie sieci wodociągowej do dz. 93/10 i 93/12,
po drugiej stronie drogi wojewódzkiej naprzeciw KOALI
- Złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu „Otwarte
Strefy Aktywności” (siłownia
na świeżym powietrzu) - Mały
Klincz

Niedamowo
- Przyłącze wody do boiska
sportowego
- Kostka betonowa przy sali
wiejskiej + ułożenie płyt na
parkingu
- Asfalt – droga śródpolna
- Poszerzenie drogi – dojazd do
pól od strony szkoły – wznowienie granic
- Położenie płyt chodnikowych
na parkingu przy Sali wiejskiej
(płyty chodnikowe z odzysku)
- Lampy: k/Nowaczyński, k/Pałacu posesja nr 38 i k/posesji nr
32, LED pod tuczarnię, k/cmentarza, za przystankiem, k/siłowni
- Asfalt – droga śródpolna
- Droga na Hamerberg –ustalenie granic z wycinką drzew
- Przebudowa wodociągu
- Remont - mieszkanie wielorodzinne nr 38
- III etap drogi śródpolnej pod
Hamerberg

- Naprawa drogi po wodociągu
- Remont szkoły
Plany na 2018 rok:
- Budowa III odcinka asfaltu
w kier. Nowe Niedamowo ok.
500 mb
- Umocnienie skarpy przy drodze gminnej w kier. Hamerber-

gu przy posesji p. U. Dziemińskiej
- 1 lampa przy drodze gminnej
koło p. M. Meier
- Budowa boiska sportowego
przy szkole do koszykówki i
piłki siatkowej o nawierzchni
poliuretanowej.
Nowa Kiszewa
- Wymiana płyt drogowych
YOMB na skrzyżowaniu z drogą powiatową
- Przepust przed mostem
- Lampy: pod Olpuch, LED k/
sołtysa, za przystankiem PKS
- Zejście do rzeki z płyt YOMB
- Projekt wodociągu (ze Stawisk)
- Dofinansowanie modernizacji
drogi powiatowej Nowa Kiszewa – Olpuch;
- Kierunek Dębogóry – dokończenie asfaltu
- Wymiana konstrukcji drewnianej mostu

- Płyty YOMB przed mostem
Plany na 2018 rok:
- Skrzynka energetyczna dla
potrzeb wsi
- 1 lampa wzdłuż chodnika
przy posesji p. Pałasz
- Doprowadzenie sieci wodociągowej do Nowej Kiszewy z
kier. Małych Stawisk
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”: przystań w
Nowej Kiszewie oraz przenoska w Nowej Kiszewie.
Nowa Wieś Kościerska
- Remont cząstkowy nawierzchni
asfaltowej do Kościerskiej Huty
- Próg zwalniający
- Nawierzchnia asfaltowa od
posesji nr 27 do posesji nr 47

- Przepust (koło remizy) – wymiana rur
- Odprowadzenie wody - posesja nr 24
- Lampy: k/posesji nr 8, kier.
Kościerzyna Wybudowanie
- Nawierzchnia asfaltowa kier.
Starego dworca – projekt
- Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi w kierunku Kalisk Kościerskich
- Rurociąg ø 200 odprowadzający wody opadowe z nowego
asfalt
- Utwardzenie drogi pod p. Labudę
- Termomodernizacja sali wiejskiej w montażem pomp ciepła

Plany na 2018 rok:
- Naprawa nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania w kier.
Starego dworca wraz z przebudową skrzyżowania
- Montaż 1 lampy oświetleniowej
k. Starego dworca (za sztreką)
Nowy Podleś
- Wymiana drewnianej konstrukcji mostu na rzece Wierzyca

- Zakup terenu pod plac wiejski
o powierzchni 3000 m2
- Płyty YOMB na podjeździe
na wiadukt PKP
- Zastoisko wodne koło wiaduktu-studnia chłonna
- Przepust pod drogą o ø 300
Plany na 2018 rok:
- 1 lampa z możliwością podłączenia się pod prąd z licznikiem na placu wiejskim podczas festynu
- Wodociąg o dł. ok. 100 m do
dz. 27/1, 27/2, 27/3, 27/7, 27/8
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Nowy Klincz
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej z przepompownią
- Sieć wodociągowa (za krzyżem)
- Nawierzchnia asfaltowa Nowy
Klincz-Wętfie, gr. 8 cm
- Zakup płyt drogowych YOMB
– na podjazd w kierunku szkoły
- Lampy: k. Przepompowni, k.
P. Rybackiego, k. P. Bielawskiego, k. Zabudowania nr 10,
LED ul. Gościnna, LED ul. Łąkowa, LED ul. Wczasowa
- Przebudowa drogi gminnej od
DW221- Restauracja Florencja
– Szkoła Podstawowa – Sklep
– DW221 z dofinansowaniem
„Schetynówka”
- Remont drogi w kierunku pod
Wielki Klincz – tłuczeń z odzysku
- Płyty z odzysku pod Mały
Klincz
- Płyty YOMB z odzysku + 24
krawężniki – droga przy przepompowni
- Przebudowa i rozbudowa wodociągu
- Remonty w Ośrodku Kultury
i Edukacji Nowy Klincz (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont schodów
i podjazdu)
- Remont placu zabaw
- Wymiana płyt drogowych na
nawierzchnię asfaltową na ul.
Miodowej i ul. Zacisznej
- Płyty z odzysku na dojeździe
do Przedszkola
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- Płyty z odzysku na drodze do
Kościerskiej Huty
- Płyty z odzysku na drodze
pod dawne tory PKP
- Ogrodzenie przy stawie
gminnym
- Rozbudowa wodociągu na ul.
Miodowej
- Ograniczenie prędkości do 30
km na ul. Miodowej
- Tablice „droga osiedlowa” na
ul. Ogrodowej i Łąkowej
- Nowe przedszkole oraz plac zabaw z dofinansowania RPO WP

Puc
- Sieć wodociągowa
- Odprowadzenie wód opadowych – ułożenie płyt YOMB w
Dąbrówce
- Wjazd na pola z asfaltu na
Dąbrówkę – płyty z odzysku
- Lampy k/Augustyniak, k/placu zabaw, LED kier. Dębogóry
- Sieć wodociągowa do Puca
- Płyty YOMB w Dąbrówce
- Oznakowanie ścieżki rowerowej z tablicą historyczną przy sali
- Remont pomnika wraz z otoczeniem
- Utwardzenie drogi do Mała
Dąbrówka
- Termomodernizacja sali wiejskiej z montażem pomp ciepła

ni asfaltowej (łaty) – droga w
kierunku Nowego Podlesia
- Lampy nowe osiedle, lampa
LED dz. Nr 26/10, lampa k.
Stacji transformatorowej
- Remont drogi do drogi wojewódzkiej DW214
- Remont drogi w kierunku Juszek
- Płyty YOMB - droga dz. 198
i 276/1
- Remont placu zabaw
- Dokończenie asfaltu na drodze koło sali wiejskiej (asfalt +
kostka)

- Boisko wielofunkcyjne

- Remont szkoły
Plany na 2018 rok:
- Asfalt na ul. Gościnnej
- Oświetlenie p. Nowicki-p.
Buchwald - 2 lampy
- Doprowadzenie wodociągu
na ul. Rodzinnej
- Wętfie - doprowadzenie wodociągu do osady Burego Misia Wętfie, wodociąg do dz.
Letniskowych dł. Ok. 350 mb

Plany na 2018 rok:
- Zamontowanie dwóch nowych lamp
- Doprowadzenie wodociągu
do dz. Nr 106/16
Rotembark
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej - od istniejącej do
nowo położonych płyt
- Wiata przystankowa
- Remont cząstkowy nawierzch-

- Lustro drogowe: fundusz sołecki
- Rury do przepustu ø 300
- Płyty z odzysku na drodze
przy PKS
- Malowanie przystanku - zakupiono farby i sprzęt
Plany na 2018 rok:
- 2 lampy
- Kontynuacja modernizacji drogi gminnej Rotembark- Juszki

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Trwają prace związane z wyrównywaniem i utwardzaniem tłuczniem kamiennym dróg gminnych gruntowych. Posiadamy
ponad 515 km dróg gruntowych,
dlatego tylko jeden objazd zestawu: równiarka i walec ogumiony
trwa od 2 do 3 miesięcy. Wysypaliśmy w tym roku na drogi
już ponad 4,5 tys. ton tłucznia
kamiennego – planujemy około

7 tys. ton.
Po wiosennych
roztopach kilkanaście odcinków dróg
było nieprzejezdnych,
szczególnie w
Kłobuczynie,
Niedamowie
i Skorzewie.

Aby można było
korzystać z tych
dróg wbudowaliśmy już ponad
400 ton gruzów
betonowych. Kolejne
dostawy
gruzu wbudujemy na początku czerwca w

Kłobuczynie i Niedamowie. W
najbliższych dniach równiarkę
skierujemy w rejon Czarliny,
Wdzydz i Szenajdy.
Ekipa drogowa ZKGK kończy
usuwanie piasków z jezdni dróg
asfaltowych. Kolejne zadania to
odnowienie oznakowania poziomego (m.in. przejścia dla pieszych) oraz pionowego.
W Kornem, Kaliskach i Skorze-

wie pojawią się tablice z nazwami ulic.
Rozpoczynamy też realizację
inwestycji drogowych zaplanowanych na 2018 rok. Na
pierwsze dziesięć zadań podpisaliśmy umowy. Trzy inwestycje drogowe (chodniki) w miejscowościach: Łubiana, Kaliska
i Wielki Klincz wykona firma
ARBUT z Cząstkowa, natomiast nawierzchnie asfaltowe
dróg w Dobrogoszczy, Kościerskiej Hucie, Nowej Wsi, Skorzewie, Wielkim Klinczu i Wieprznicy wykona Przedsiębiorstwo
Usług Drogowo-Mostowych z
Kościerzyny. Planowany termin
zakończenia robót ustalono na
31 sierpnia 2018 roku.
Z. Malek
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Święto Strażaka w Gminie Kościerzyna
19 maja w PCM Garczyn odbył się XVII Piknik Strażacki
Gminy Kościerzyna połączony
z obchodami Dnia Strażaka. W
rywalizacji uczestniczyli druhowie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych typu „S” z
Łubiany, Wielkiego Klincza,
Skorzewa, Kłobuczyna, Dobrogoszcza, Kalisk Kościerskich i
Kornego.
Druhów i gości powitał Wójt
Gminy Kościerzyna Grzegorz
Piechowski, który pełni funkcję Prezesa Gminnego OSP RP.
Wśród zaproszonych gości na

Strażaka przyznane przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za Zasługi dla Pożarnictwa.
Uhonorowano Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
dh Karola Bobrowskiego z OSP
Kłobuczyno, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczono dh Wojciecha Formelę z OSP Skorzewo, Odznaką
„Strażak Wzorowy” uhonorowano dh Marka Jażdżewskiego
z OSP Korne.

Pikniku byli: Komendant Powiatowy Policji Marcin Piotrzkowski, Marek Wołoszyk - dyrektor
PCM Garczyn, Prezes Zarządu
Powiatowego OSP RP Zbigniew
Stencel, Zygmunt Szulist - sekretarz Zarządu Gminnego OSP
oraz Radny Gminy Kościerzyna
Bogdan Mański.
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

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 w
sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z
przeszkodami.
Wyniki zawodów sportowo-pożarniczych:
Sztafeta pożarnicza:
1. miejsce - OSP Wielki Klincz z
czasem 50,55s
2. miejsce - OSP Dobrogoszcz z
czasem 51,88 s
3. miejsce - OSP Skorzewo z

czasem 52,57 s
4. miejsce - OSP Korne z czasem 52,59 s
5. miejsce - OSP Łubiana z czasem 55,97 s
6. miejsce - OSP Kłobuczyno z
czasem 64,03 s
7. miejsce - OSP Kaliska z czasem 80,03 s
Ćwiczenie bojowe:
1. miejsce - OSP Skorzewo z
czasem 30,11 s
2. miejsce - OSP Łubiana z czasem 33,06 s
3. miejsce - OSP Dobrogoszcz z
czasem 36,53 s
4. miejsce - OSP Korne z czasem 37,01 s
5. miejsce - OSP Kaliska z czasem 42,44 s
6. miejsce - OSP Wielki Klincz z
czasem 46,08 s
7. miejsce - OSP Kłobuczyno z
czasem 48,00 s
Klasyfikacja generalna:
1. miejsce - OSP Skorzewo z
czasem 82,68 s
2. miejsce - OSP Dobrogoszcz z
czasem 88,41 s
3. miejsce - OSP Łubiana z czasem 89,03 s
4. miejsce - OSP Korne z czasem 89,60 s
5. miejsce - OSP Wielki Klincz z
czasem 96,63 s
6. miejsce - OSP Kłobuczyno z

czasem 112,03 s
7. miejsce - OSP Kaliska z czasem 122,47 s
Dodatkową atrakcją były konkurencje sportowe: przeciąganie
węża strażackiego, wyciskanie
ciężarka, rzut kulą.
Rzut kulą:
1. miejsce - Krzysztof Tuszkowski OSP Wielki Klincz- 14,25 m
2. miejsce – Michał Koprowski
OSP Dobrogoszcz- 11,95 m
3.miejsce – Sebastian Szulta
OSP Korne – 10,55 m
Wyciskanie ciężarka:
1. miejsce – Mateusz Górny
OSP Kłobuczyno- 61 razy
2. miejsce - Krzysztof Tuszkowski OSP Wielki Klincz- 57 razy
3. miejsce – Jakub Repiński
OSP Skorzewo – 55 razy
Przeciąganie węża strażackiego:
1. miejsce - OSP Wielki Klincz
2. miejsce – OSP Skorzewo
Strażacy zostali uhonorowani
okolicznościowymi pucharami
i dyplomami. Po zmaganiach
sportowo-rekreacyjnych Wójt
Gminy przekazał jednostkom
niezbędne umundurowania oraz
sprzęt pożarniczy, który podniesie aktywność bojową jednostek
oraz zwiększy bezpieczeństwo
strażaków w akcjach ratowniczych. Wartość doposażenia w
tym roku dla jednostek to kwota
ok. 74.000 zł.
Po sportowych zmaganiach Wójt
Grzegorz Piechowski zaprosił
wszystkich uczestników, gości
i kibiców na wspólny poczęstunek. Piknik strażacki to jedno z
kilku spotkań, gdzie dokonywany jest przegląd sprawności fizycznej kadry strażackiej nie tylko w działaniach ratowniczych,
ale również w trakcie zawodów
pożarniczo-sportowych.
M. Lamkiewicz
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Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Podajemy wysokość opłat zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
1. Ceny za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Wszyscy odbiorcy
usług

Cena za
dostarczoną wodę

Wysokość cen i stawek opłat
W okresie od 1 do W okresie od 13 W okresie od 25 do
12 miesiąca
do 24 miesiąca
36 miesiąca
obowiązywania
obowiązywania
obowiązywania
taryfy
taryfy
taryfy
2,80 zł/m³

2,85 zł/m³

2,90 zł/m³

2. Wysokość stawki opłaty abonamentowej

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Wszyscy odbiorcy usług

Stawka opłaty
abonamentowej

Wysokość cen i stawek opłat
W okresie od 1
W okresie od 13
W okresie od 25 do 36
do 12 miesiąca
do 24 miesiąca
miesiąca
obowiązywania
obowiązywania
obowiązywania taryfy
taryfy
taryfy
3,90
3,90
3,90 zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c
zł/odbiorcę/m-c

3. Ceny za odprowadzane ścieki

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Wszyscy odbiorcy usług
– oczyszczalnia
Wdzydze
Wszyscy odbiorcy usług
– oczyszczalnia Wielki
Klincz

Cena za
odprowadzane
ścieki
Cena za
odprowadzane
ścieki

Wysokość cen i stawek opłat
W okresie od 1
W okresie od 13
W okresie od 25 do 36
do 12 miesiąca
do 24 miesiąca
miesiąca
obowiązywania
obowiązywania
obowiązywania taryfy
taryfy
taryfy
5,70 zł/m³

5,80 zł/m³

5,90 zł/m³

5,00 zł/m³

5,10 zł/m³

5,20 zł/m³

Do ustalonych cen dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Giełda szkół w Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu
Dla młodych ludzi kończących
naukę nadchodzi czas bardzo
ważnych decyzji, czyli wyboru przyszłej ścieżki kształcenia.
Dlatego też uczniowie klas II i
III gimnazjum, jak również klasy
VII szkoły podstawowej, którzy

już w przyszłym roku będą podejmować takie decyzje, wzięli
udział w Giełdzie Edukacyjnej,
która odbyła się 25 kwietnia w
szkole w Wielkim Klinczu. Została zaprezentowana oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjal-

nych: Powiatowych Zespołów
Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 z Kościerzyny oraz Zespołu Szkół Rolniczych z Bolesławowa. Podczas
prezentacji można było bliżej
poznać kierunki kształcenia, degustować przysmaki przygoto-

wane przez uczniów tych szkół
specjalnie na ten dzień, wyśmienitych babeczek, ciasteczek,
chleba ze smalcem oraz z bliska
przyjrzeć się pracy przyszłych
cukierników, fryzjerów i kosmetyczek. Giełda była nie tylko
doskonałą okazją do zapoznania się z kierunkami kształcenia,
praktykami oferowanymi przez
szkoły, ale też do rozmowy z
uczniami i nauczycielami, którzy odpowiedzieli na wszystkie
pytania nurtujące naszych przyszłych absolwentów i pomogli
im w wyborze dalszej drogi.
Nadesłane z Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu
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Konferencja dla trenerów w Skorzewie
W dniu 3 maja 2018 roku w
Centrum Sportu i Rekreacji w
Skorzewie odbyła się konferencja metodyczna dla trenerów
pt. „Małe gry i gry pomocnicze jako forma przygotowania
piłkarza do współzawodniczenia” zorganizowana przez Zakład Sportu, Kultury i Turystyki
Gminy Kościerzyna oraz firmę
EmSport pod patronatem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Swoją wiedzą i doświadczeniami, z blisko 100-osobową
grupą pomorskich szkoleniowców dzielili się trenerzy Goncalo Feio i Michał Kowol. Goncalo
Feio, to młody portugalski szkoleniowiec, aktualnie słuchacz na
kursie UEFA Pro w portugalskiej federacji piłkarskiej, absolwent Uniwersytetu w Lizbonie,
pracujący m.in. w Benfice Li-

zbona, Legii Warszawa (asystent
Heninga Berga) i Wiśle Kraków
(asystent Kiko Ramireza). Swoje doświadczenia trenerskie
zdobywał także u boku Fernando Santosa i Jose Murinho. Z
kolei, Michał Kowol to fizjoterapeuta i trener przygotowania
motorycznego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku, od wielu
lat współpracujący z piłkarzami
Arki Gdynia SI, kadr Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,
SMS Gedanii Gdańsk oraz reprezentantami innych dyscyplin
sportowych: koszykówki, gimnastyki sportowej, rugby, tenisa,
tańca towarzyskiego. Konferencję otworzyli Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski
i Wiceprezes ds. Szkolenia Pomorskiego Związku Piłki Noż-

AL-ANON w Łubianie

nej Andrzej Szwarc. Następnie
w ponad 1,5-godzinnym wykładzie trener Goncalo Feio
przedstawił swoje spojrzenie na
szkolenie piłkarskie, zwracając
szczególną uwagę na rolę gier
w racjonalnym przygotowaniu
młodych piłkarzy do współzawodnictwa na poszczególnych
etapach szkolenia piłkarskiego.
Po nim Michał Kowol dzielił
się wiedzą na temat typowych
urazów występujących w grze w
piłkę nożną oraz sposobami ich
zapobiegania. Po sesji wykładowej, przy pięknej pogodzie,
na znakomicie przygotowanym
boisku trawiastym, odbyły się
pokazowe zajęcia praktyczne.
Trener Goncalo Feio, z grupą
młodych piłkarzy prezentował
i komentował, wcześniej omówione na wykładzie, małe gry

i gry pomocnicze stosowane
do nauczania i doskonalenia
umiejętności technicznych-taktycznych oraz kształtowania
dyspozycji psychicznych i motorycznych piłkarzy. Z kolei
Michał Kowol koncentrował się
na ćwiczeniach funkcjonalnych
stosowanych przy prewencji
przeciw urazowej oraz na testach
diagnozujących stan zdolności
kondycyjnych i koordynacyjnych. Po tej niewątpliwie solidnej dawce wiedzy teoretycznej
i praktycznej i wręczeniu certyfikatów trenerzy-uczestnicy
konferencji mieli możliwość
bieżącego skomentowania zaproponowanych im zajęć oraz
podyskutowania „o piłce” przy
grillu, który zakończył całe
przedsięwzięcie.
Red.

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.

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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