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11 maja odbył się Dzień Polonii w 
Berlinie. Gościem specjalnym im-
prezy, obok mieszkańców Polesia, 
byli Kaszubi, których reprezento-
wali przedstawiciele gminy i miasta 
Kościerzyna. Piękna prezentacja 
przygotowana przez naszych re-
prezentantów wzruszyła tych Ka-

szubów, którzy kiedyś przed laty 
wyjechali do Niemiec. To głównie 
emigranci polscy byli uczestnikami 
Dnia Polonii 2014 w Berlinie, któ-
rych gośćmi byli Kaszubi z gminy i 
miasta Kościerzyna. Występy zespo-
łów: „Kaszubskie Nuty” z Nowego 
Klincza, Pieśni i Tańca „Kościerzy-

na” oraz Folkowej „Strzechy”, pre-
zentacje Kół Gospodyń Wiejskich 
z Wąglikowic i Nowego Klincza z 
pysznymi wypiekami, przysmakami 
i kaszubskimi specjałami, pokazy 
wytwórców koszyków, serów, taba-
ki oraz stoiska informacji turystycz-
nej to koloryt naszej wystawy ubo-
gacający Dni Polonii. Spotkaliśmy 
tam wiele osób, które z łezką w oku 
wspominały swoje lata młodzieńcze 
na Kaszubach, obiecując powrót do 
ojczyzny - przynajmniej na wakacje. 
Goście cieszyli się z rozwoju nasze-
go regionu, z kultywowania kaszub-
skich tradycji tańca, mowy i kuchni. 
Oprócz pracy włożonej w przygoto-
wanie i realizację prezentacji pod-
czas Dnia Polonii była też okazja 
do zwiedzenia Berlina, obejrzenia 
Poczdamu oraz dobrej zabawy pod-
czas koncertu zespołu De Mono, 

gwiazdy uroczystości. Składamy 
podziękowania Radzie Gminy Ko-
ścierzyna za sfinansowanie przejaz-
du autokarowego, stronie naszych 
przyjaciół z Polonii w Berlinie za 
sfinansowanie pobytu, wyżywienia i 
zwiedzania oraz wszystkim uczest-
nikom za piękne, spójne i cenne 
prezentowanie Gminy Kościerzyna 
i Kaszub w Berlinie. Organizatorem 
wydarzenia była Rada – Związek 
Krajowego w Berlinie oraz Kon-
sulatu Polski w Berlinie. Ponadto 
Dzień Polonii został wsparty przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
w Warszawie, Polsko-Niemiecką 
Fundację Współpracy, Niemieckie 
Ministerstwo Kultury i Mediów w 
Berlinie oraz Konwent Organizacji 
Polonijnych w Niemczech.

G. Świtała

Dzień Polonii w Berlinie

Absolutorium dla Wójta Gminy Kościerzyna
Podczas sesji Rady Gminy Koście-
rzyna, która odbyła się w dniu 25 
kwietnia 2014 r. radni jednogłośnie 
udzielili Wójtowi absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za rok 2013. 
Na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz 
po zapoznaniu się z: sprawozdaniem 
z wykonania budżetu, sprawozda-
niem finansowym, pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku, informacją o stanie mienia 
jednostki samorządu terytorialnego 
i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
radni obecni na sesji nie mieli żad-

nych wątpliwości. Wszyscy jedno-
myślnie zagłosowali za udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy Ko-
ścierzyna Grzegorzowi Piechowskie-
mu uznając, że wykonanie ubiegło-
rocznego budżetu oraz zarządzanie 
Gminą było prawidłowe. Dziękując 
za udzielenie absolutorium Grzegorz 
Piechowski podkreślił, że to wspól-
ny sukces zarówno Rady Gminy 
Kościerzyna, jak i Wójta, a dobra 
współpraca służy gminie prowadząc 
do jej rozwoju.

Red.
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Piknik strażacki w Garczynie

W sobotę 10 maja w Garczynie od-
był się tradycyjny piknik strażacki. 
Integracji druhów OSP z Gminy 
Kościerzyna towarzyszyło sporto-

we współzawodnictwo. W Pikniku 
wzięło udział 6 jednostek typu „S” z 
9 istniejących drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych: z Kalisk, Korne-

go, Kłobuczyna, Łubiany, Skorzewa 
i Wielkiego Klincza oraz jedna jed-
nostka typu ”M” - Gostomie z 4 ist-
niejących. Drużyny rywalizowały 
między sobą w następujących kon-
kurencjach: sztafecie, ćwiczeniu bo-
jowym (przy użyciu motopompy), 
rzucie kulą, przeciąganiu liny i wy-
ciskaniu ciężarka. Wyniki zawodów 
kształtują się następująco: Sztafeta: 
Skorzewo -53,65, Łubiana - 54,82, 
Korne-  56,38, Kłobuczyno- 58,70, 
Kaliska - 61,40, Wielki Klincz 
-61,42. Ćwiczenie bojowe: Łubia-
na - 35,25, Skorzewo - 41,17, Wiel-
ki Klincz -44,65, Kaliska - 46,25, 
Kłobuczyno -58,81, Korne - 83,50, 
Klasyfikacja Generalna: I Łubiana, 
II Skorzewo, III Wielki Klincz, IV 
Kaliska, V Kłobuczyno, VI Korne. 
Wyciskanie ciężarka: I dh Cybulski 

OSP Wielki Klincz, II dh Repiński 
OSP Skorzewo, III dh Ruchniewicz  
OSP Kaliska, Rzut kulą: I OSP dh 
Blok Gostomie, II dh Grau OSP 
Wielki Klincz , III dh Półczyński 
OSP Skorzewo, Przeciąganie węża 
strażackiego: I OSP Wielki Klincz, 
II OSP Kaliska, III OSP Skorzewo. 
Podczas Pikniku odbyło się również 
wręczenie zasłużonym druhom od-
znaczeń i medali oraz przekazanie 
sprzętu i umundurowania jednost-
kom OSP o łącznej wartości 35 tys. 
zł, a są to: sygnalizatory bezruchu, 
ubrania specjalne, kominiarki, ręka-
wice specjalne, hełmy, buty strażac-
kie, pasy strażackie, latarki, pompa 
pływająca, węże W-52  i W75, węże 
ssawne, prądownica turbo.

Red.

Projekt Gminy Kościerzyna pod 
tytułem „Podłączenia budynków 
do zbiorczego systemu kanalizacji 
w miejscowości Niedamowo, Dę-
bogóry i Wielki Podleś w Gminie 
Kościerzyna” pozytywnie prze-
szedł weryfikację w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W dniu 14 kwietnia 2014 roku Gmi-
na Kościerzyna podpisała umowę o 
dofinansowanie budowy indywidu-
alnych przyłączy kanalizacyjnych. 
Wysokość dofinansowanie wynosi 
do 45% kosztów kwalifikowalnych, 
a łączna kwota pomocy ma wynieść 
71 157,96 zł. Wkład własny (koszt 
mieszkańców) to pozostałe 55% 
wydatków. W ramach projektu dofi-
nansowanych zostanie 75 podłączeń 

kanalizacyjnych. Umowy pomiędzy 
Gminą Kościerzyna a mieszkań-
cami zainteresowanymi podłącze-
niami zostały podpisane jeszcze w 
grudniu ubiegłego roku. Dla zacho-
wania harmonogramu robót związa-
nych z budową podłączeń zwracamy 
się do mieszkańców, którzy podpi-
sali umowę na budowę podłączenia 
kanalizacyjnego, o zgodne z umową 
wpłacanie rat na poczet wykonania 
przyłączy. Jest to już drugi projekt 
Gminy Kościerzyna, gdzie udało się 
uzyskać dofinansowanie do budo-
wy przyłączy kanalizacyjnych (po-
przedni projekt dotyczył budowy 
podłączeń kanalizacyjnych w No-
wym Klinczu i Kościerskiej Hucie).

S. Malek

Dotacje dla mieszkańców Niedamowa, 
Dębogór i Wielkiego Podlesia
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KGW Wielki Klincz najlepsze w województwie!

26 kwietnia w Rotmance odbył się 
XI Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 
Województwa Pomorskiego. W 
turnieju uczestniczyły przedstawi-
cielki piętnastu kół z województwa 
pomorskiego, laureatki eliminacji 
powiatowych. Najlepszymi z nich 
okazały się panie z KGW Wielki 
Klincz - reprezentantki Powiatu 
Kościerskiego zdobyły Grand Prix 

odnosząc ogromny sukces! Panie 
rywalizowały w pięciu konkuren-
cjach: edukacyjnej (fotoreportaż 
najważniejszego wydarzenia roku 
w kole, przedstawiony na planszy), 
kulinarnej (produkt tradycyjny w 
kategorii „wyroby piekarnicze i 
cukiernicze”), wokalnej (piosenka 
o mojej okolicy z własnym akom-
paniamentem), artystycznej (sztuka 

ludowa w modzie letniej) i tanecz-
nej (dowolnie wybrany polski taniec 
ludowy). W poszczególnych konku-
rencjach zwyciężyły: KGW Mosty, 
KGW Czernin, KGW Lipia Góra, 
KGW Skowarcz, KGW Kamienica 
Królewska. A najlepsze z najlep-
szych były i Grand Prix otrzymały 
gospodynie z KGW Wielki Klincz. 
Wspomnieć należy, że reaktywacja 

Koła Gospodyń Wiejskich Wielki 
Klincz miała miejsce w 2012 roku. 
Sukces na Turnieju Wojewódzkim 
jest zasługą wszystkich KGW z 
Gminy Kościerzyna, które wypra-
cowały go poprzez uczestnictwo 
w odbywających się od 2011 roku 
gminnych turniejach KGW.

Red.

Przekazanie samochodów OSP
15 kwietnia w Kaliskach odbyło się 
uroczyste przekazanie samochodów 
bojowych OSP pomiędzy jednost-
kami działającymi na terenie Gminy 
Kościerzyna. Samochody zostały 
przekazane między jednostkami tj.: 
Star 244 z Kornego do Kłobuczyna, 
Peugeot z Kłobuczyna do Kalisk i 
Żuk z Kalisk do Dobrogoszcza. W 
spotkaniu brali udział Prezesi, Na-
czelnicy, Skarbicy i druhowie OSP 
oraz Wójt Gminy Kościerzyna Grze-
gorz Piechowski, Komendant PSP 
bryg. Tomasz Klinkosz i Komen-

dant Gminny OSP Piotr Jankowski.  
Jesteśmy niezmiernie zadowoleni  
z otrzymanego samochodu, co przy-
czyni się niewątpliwie do poprawy 
bezpieczeństwa w naszej miejsco-
wości, a nawet poza granicami so-
łectwa. – powiedział Ireneusz Abra-
mowski – Prezes OSP Kaliska. Na 
koniec, korzystając z gościnności 
właściciela stacji paliw, wszyscy 
uczestnicy spotkania usiedli przy sto-
le, aby porozmawiać o rozwoju OSP.

P. Ostrowski

Sukces zespołu „Lambada” z Kornego
Zespół wokalny „Lambada” ze 
Szkoły Podstawowej w Kornem w 
składzie: Marta Burandt kl. V, Mar-
ta Wolter kl. VI, Weronika Górna 
kl. IV, Sandra Stolc kl. VI, Kinga 
Kasprzak kl. VI, Dominika Plata 
kl. V, Agata Kinowska kl. V, Oliwia 
Bobrowska kl. IV, pod kierunkiem 
Beaty Murglin znowu cieszy się 
sukcesem odniesionym w konkursie 
wokalnym. Tym razem dziewczęta 
brały udział w XIII Festiwalu Pio-
senki Ekologicznej „Zielony Słowik 
2014” w Człuchowie, który odbył się 
25 kwietnia 2014 r. Zespół wykonał 

utwór o tematyce ekologicznej pt. 
„Moja planeta” z repertuaru Majki 
Jeżowskiej  i zdobył  II miejsce w 
kategorii:  ZESPOŁY  grupa klas: 
IV-VI. XIII Festiwal Piosenki Eko-
logicznej organizowany jest przez 
MDK oraz SP nr 1 w Człuchowie. 
W tegorocznej edycji w festiwalu 
brało udział ok. 160 uczestników 
w kategoriach: zespoły i soliści, w 
grupach wiekowych I-III oraz IV-
-VI szkół podstawowych.
 

B. Murglin
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Ważniejsze zadania drogowe na rok 2014:
Miejscowość Nazwa inwestycji

Gostomie wykonanie asfaltu na drodze do centrum wsi, wzdłuż drogi przy kościele, w stronę wsi Ogonki – 
220 mb

Grzybowo naprawa nawierzchni przy mostku na rz. Trzebiocha

Grzybowo droga dojazdowa do działek letniskowych w Grzybowie

Sycowa Huta przebudowa drogi gminnej na asfaltową, na odcinku od krzyżówki przy terenie DECH – POLU do 
wsi Lizaki

Sycowa Huta wykonanie chodnika od mostku na rzece Trzebiocha do drogi powiatowej

Kłobuczyno ułożenie płyt na drodze w kierunku Śledziowej Huty ok. 300 mb

Kłobuczyno zamontowanie 4 spowalniaczy

Kłobuczyno dokończenie ułożenia płyt na drodze od strony Szymbarka do drogi krajowej – ok.200 mb

Łubiana budowa chodników – kwota  100.000

Łubiana nakładka asfaltowa pod Sudomie – ok. 500mb.

Łubiana wymiana barierek na mostku na ul. Kaszubskiej

Łubiana wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Źródlanej – pomiędzy ul. Akacjową i ul. Ogrodową

Łubiana wykonanie nawierzchni asfaltowej o dł. ok. 180 mb i części ul. Rolniczej o dł. ok. 80 mb

Łubiana remont nawierzchni – nakładka asfaltowa

Nowa Kiszewa położenie asfaltu na dalszym odcinku drogi Nowa Kiszewa – Dębogóry na dł. ok. 300 mb

Mały Klincz chodnik od zatoki autobusowej do ul. Kwiatowej ok.  40 mb

Mały Klincz chodnik wzdłuż ul. Kwiatowej do ul. Rzemieślniczej ok. 70 mb

Nowy Klincz położenie płyt Yumbo od drogi wojewódzkiej w kier. szkoły

Puc dokończenie budowy drogi Puc – Dąbrówka do centrum Dąbrówki (do płyt) – ok. 800 mb

Sarnowy położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze od mostku w kierunku torów PKP

Stawiska położenie chodnika na odcinku, droga wojewódzka – plac zabaw – skrzyżowanie w kierunku 
Szenajdy

K-na Wybudowanie nawierzchnia asfaltowa na ul. Wrzosowej – część , Poziomkowej i Kalinowej(część) – ok.300 mb

Skorzewo wykonanie chodnika 

Skorzewo wykonanie nawierzchni asfaltowej  

Skorzewo nawierzchnia asfaltowa z przebudową wodociągu

Skorzewo odprowadzenie wody opadowej

Wąglikowice położenie płyt Yumbo na ul. Rajskiej o dł. ok.180 mb

Wąglikowice drenaż rozsączający dla wód opadowych

Wdzydze zniwelowanie skarpy i położenie chodnika ok. 30 m na niebezpiecznym łuku 

Wielki Klincz wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z łącznikiem do ul. Kościerskiej

Wielki Klincz wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od ul. Kościerskiej do ul. 8-go Marca

Wielki Klincz nr 28-46 – wykonani chodnika o dł. 125 mb
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Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Zakład Komunalny rozpoczął pra-
ce drogowe polegające na niwelacji 
nierówności na drogach gruntowych 
i tłuczniowych przy użyciu równiar-
ki i walca ogumionego. Planuje się 
przejazd równiarki po wszystkich 
ważniejszych drogach we wszyst-

kich sołectwach. Tradycyjnie rozpo-
częto od Dobrogoszcza i rejonu No-
wego Klincza (Osada Bure Misie), 
Kościerskiej Huty i Puca. ZKGK 
był już na drogach w Skorzewie, 
Nowej Wsi i Kaliskach. Tempo prac 
uzależnione jest od pogody. Po opa-
dach deszczu trzeba wyczekiwać 
na odpowiednie warunki, tak by 
sprzęt mógł swobodnie pracować. 
W miejsca najbardziej uszkodzone 
wysypywany jest tłuczeń kamien-
ny. W tym roku w budżecie gminy 
zaplanowano kwotę 170 tys. zł na 
tłuczeń (oprócz środków sołeckich). 
Materiał odbierany będzie z trzech 
żwirowni zlokalizowanych na tere-

nie gminy tj. w Rybakach, Grzybo-
wie i Niedamowie. Ekipa drogowa 
Zakładu Komunalnego rozpoczęła 
też roboty polegające na remon-
cie nawierzchni chodników i dróg. 
W najbliższym czasie przełożone 
zostaną płyty drogowe (z dołoże-
niem nowych) na odcinku od drogi 
wojewódzkiej w kierunku szkoły 
w Nowym Klinczu. Kolejne prace 
przewidywane są w Wielkim Klin-
czu (ul. Wybickiego) i Łubianie (ul. 
Akacjowa, Jeziorna). Zakład Komu-
nalny spotyka się też z problemem 
niszczenia nawierzchni drogowych 
przez ciężki sprzęt. Ostatnio takie 
zdarzenie miało miejsce w rejonie 

Puca i Dąbrówki, gdzie drogą gmin-
ną poruszają się ciężkie zestawy, do-
wożące gnojowicę na pola. Oprócz 
nanoszenia na nową nawierzchnię 
asfaltową błota i samej gnojowicy 
dochodzi też do uszkodzeń poboczy 
drogi, gdyż ciężkie ciągniki zjeż-
dżają z pola na asfalt w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. Zesta-
wy ciągnikowe z cysternami o poj. 
27 m³ doprowadziły do uszkodzeń 
płyt drogowych w centrum wsi Dą-
brówka. W związku z tym Zakład 
Komunalny wystąpił do sprawcy o 
naprawę uszkodzeń. 

Z. Malek

Miejscowość Nazwa inwestycji
Wielki Klincz położenie nawierzchni asfaltowej na części ulicy od wjazdu obok hydroforni ok. 180mb

Wielki Klincz wykonanie chodnika o pow. ok. 250 m²

Wielki Klincz nawierzchnia asfaltowa od drogi powiatowej – ok. 170 mb

Wielki klincz rurociąg odprowadzający wody opadowe

Juszki przedłużenie nawierzchni z płyt Yumbo na drodze w kierunku Wąglikowic – ok. 40 mb.

Rotembark płyty Yumb do drogi na Juszki

Rotembark nakładka asfaltowa na rondzie i w centrum wsi

Korne nawierzchnia asfaltowa – ok. 350 mb boczna od drogi dojazdowej

Grzybowski Młyn nawierzchnia asfaltowa od drogi powiatowej do mostu na rz. Trzebiocha

Kaliska nawierzchnia asfaltowa ok. 600 mb

Mały Klincz nawierzchnia asfaltowa – ok. 120 mb

Zakończył się remont budynku „dwor-
ca PKP” w Łubianie, wykorzystywa-
nego jako miejsce spotkań aktywnych 
mieszkańców i organizacji. W zakres 
remontu wchodziła przebudowa po-
mieszczeń budynku w celu zwiększe-
nia funkcjonalności dla użytkowni-
ków. Po przeprowadzonym remoncie 

powstało nowe pomieszczenie wielo-
funkcyjne na parterze budynku, od-
dzielono część sportową. W piwnicy 
natomiast położono nowe tynki, od-
świeżono pomieszczenia przeznaczo-
ne do działalności kulturalnej, wybite 
zostało dodatkowe wejście do dwóch 
pomieszczeń, tak aby były one samo-

dzielne i - co najważniejsze - udało się 
zaizolować ściany fundamentowe od 
zewnątrz, co uniemożliwi przemarza-
nie i przechodzenie wilgoci. Również 
w Wielkim Klinczu zakończyło się 
malowanie i uzupełnianie elewacji w 
sali wiejskiej. Ze środków własnych 
Gminy Kościerzyna postanowiono 

odświeżyć budynek sali wiejskiej 
połączony z garażami OSP Wielki 
Klincz oraz siłownią. Działająca w 
budynku od początku bieżącego roku 
pizzeria także otrzymała nowy wy-
gląd zewnętrzny.

Red.

Remonty miejsc spotkań mieszkańców
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Gmina Kościerzyna w latach 2011-2014
W związku z zakończeniem kadencji samorządu w kolejnych numerach „Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna” prezentujemy spra-
wozdanie z zadań zrealizowanych w latach 2011-2014. Złożenie takiego sprawozdania jest obowiązkiem Wójta Gminy Kościerzy-
na, 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.

1. Kaliska Kościerskie 
W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej: Korne, Kaliska, 
Dobrogoszcz
- Rozbudowa sieci wodociągowej 
- 6 punktów oświetleniowych
- Położenie nawierzchni asfaltowej 
od drogi krajowej w kierunku wsi 
Dobrogoszcz
- Przebudowa odcinka drogi- wjazd 
na krajówkę (pod tartak)
- Remont nawierzchni asfaltowej  - 
kierunek Dobrogoszcz 
- Położenie rurociągu odprowadza-
jącego wody opadowe z rejonu dro-
gi głównej 
- Remont przystanków
- Remont szkoły w Kaliskach
- Projekt „Stolemowe Szlaki”

- Wielofunkcyjne boisko sportowe

- Plac zabaw
- Obróbka komina, zakup i montaż 
drzwi w sali wiejskiej
Inwestycje w 2014 roku:
- Położenie dywanika asfaltowego 
na drodze do Sikorzyna - na dłu-
gości nowego osiedla oraz odcinka 
asfaltu na drodze przy stawie rekre-
acyjnym wzdłuż drogi krajowej ok. 
70 mb

2. Kłobuczyno
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- Nowe działki  - woda 

- Wyprofilowanie nawierzchni 
drogi 
- 10 punktów oświetleniowych
- Położenie płyt YOMB pod 
Szymbark 
- Remont przystanków 
- Położenie płyt YOMB pod Śle-
dziową Hutę
- Nowy przyczółek przepustu na 
rzece Wierzyca ( pod Grabowo)
- Płytki chodnikowe dla sołectwa  
- Nowy falownik + 2 pompy
- Remont szkoły, uruchomienie 
punktu przedszkolnego

- Położenie asfaltu na drodze w 
kierunku Grabowa
- Zjazd k. Zajazdu Astra
- Plac rekreacyjny oraz ogrzewa-
nie sali wiejskiej

Inwestycje w 2014 roku:
- Ułożenie płyt na drodze w kie-
runku Śledziowej Huty (ok. 300 
mb)
- Zamontowanie 4 spowalniaczy 
ruchu 
- Dokończenie układania płyt na 
drodze od strony Szymbarka do 
drogi krajowej 
- 1 pkt świetlny przy szkole na 
łuku drogi
- Remont placu zabaw w 
Kłobuczynie

3. Dobrogoszcz
W latach 2011-2013 zrealizowa-

no m.in. następujące zadania:
- Rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej: Korne, Kaliska, 
Dobrogoszcz
- Kompleks 10 działek - woda
- Odwodnienie drogi – wykona-
nie przepustów i odpływu wody
- 2 punkty oświetleniowe
- Dokończenie remontu drogi 
- Dąbrówka
- Przebudowa przepustu pod dro-
gą asfaltową
- Remont nawierzchni asfaltowej
- Odprowadzenie wody z pobo-
czy – kierunek Puc
- Rurociąg odprowadzający wody 
opadowe k/cmentarza + 2 studnie
- Wodociąg do nowego osiedla  
- Rozbudowa wodociągu  - mate-
riał gminy
- Rozbudowa kanalizacji – mate-
riał gminy
- Projekt „Stolemowe Szlaki”
- Kanalizacja dla osiedla działek 
letniskowych
Inwestycje w 2014 roku:
- Asfalt na drodze do infrastruk-
tury turystycznej - do plaży
- Rozbudowa kanalizacji 
- 1 pkt świetlny przy drodze Do-
brogoszcz-Puc-W.Klincz
- Budowa sali wiejskiej w 
Dobrogoszczu

4. Kościerska Huta
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- 3 punkty oświetleniowe
- Rozbudowa chodnika w kierun-
ku Nowej Wsi  
- Naprawa wiat autobusowych
- Przełożenie wodociągu w cen-
trum wsi
- Budowa chodnika - kierunek 
Nowa Wieś

- Remont nawierzchni asfaltowej 
(koło sali wiejskiej)
- Remont nawierzchni asfaltowej 
pod Nową Wieś – przy nowym 
chodniku
- Rozbudowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej z rurociągiem tłocznym, 
grawitacyjnym, przepompow-
niami ścieków i przyłączami dla 
miejscowości Nowy Klincz, Ko-
ścierska Huta 
- Plac zabaw

- Przeniesienie skrzynki ener- 
getycznej
Inwestycje w 2014 roku:
- Rozbudowa kanalizacji
- Rozbudowa wodociągu
- 2 punkty świetlne

5. Zielenin
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- Będominek: rondo – nawierzch-
nia asfaltowa gr. 8 cm

- nawierzchnia asfaltowa gr. 8 – 
w kierunku sołtysa
- asfalt za sołtysem
- Odprowadzenie wody w 
Będominku
- Drogowskaz do Będominka
- 1 punkt oświetleniowy 
Inwestycje w 2014 roku:
- 1 pkt świetlny 
- W przypadku oszczędności po 
przetargowych – położenie asfal-
tu 500 m

Wydarzyło się w sołectwach…
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Zadania zrealizowane w kolejnych sołectwach zaprezentowane zostaną w następnym numerze 
„Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna”.

6. Kościerzyna Wybudowanie
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- Rozbudowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej: Skorzewo, Kościerzyna 
Wybudowanie, Nowa Wieś 
- Ul. Różana – kanalizacja i 
wodociąg
- Naprawa deptaku dla pieszych 
do Kościerzyny (tłuczeń)
- Wodociąg do nowego osiedla 
firmy ATLANT
- Ul. Poziomkowa – 1 punkt 
oświetleniowy
- Rozbudowa wodociągu – Ko-
ścierzyna Wybudowanie 26
- Położenie nawierzchni asfalto-
wej na ul. Jaśminowej oraz części 
ul. Makowej

- Projekt odprowadzenia wód 
opadowych z ulic
- Ustawienie barierki ochronnej – 
ul. Różana

Inwestycje w 2014 roku:
- Kontynuacja budowy dróg as-
faltowych zgodnie z przekaza-
nym harmonogramem z zebrania 
wiejskiego 
- 2 punkty świetlne
- Skrzyżowanie ul. Bzowa/
Kościerska

7. Puc
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- Nawierzchnia asfaltowa w kie-
runku Dąbrówki

- Drenaż przy drodze do 
Dobrogoszcza
- Drenaż od stawu w Dąbrówce – 
przełożenie płyt drogowych
- Nowa nawierzchnia drogi 
Mały Klincz – Puc (inwestycja 
powiatowa)
- Naprawa przepustu przy 
jeziorze

- Prace ziemne przy plantowaniu 
placu zabaw i zatoki autobusowe
- Plac zabaw i boisko

- Naprawa drogi w kierunku Śle-
dziowej Huty
- 1 punkt oświetleniowy (k. 
przystanku)
- Ocieplenie poddasza Sali 
wiejskiej
Inwestycje w 2014 roku:
- Dokończenie budowy dro-
gi Puc-Dąbrówka - do centrum 
Dąbrówki
- 1 pkt świetlny droga pod 
Dąbrówką

8. Nowa Wieś Kościerska
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- Rozbudowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej: Skorzewo, Kościerzyna 
Wybudowanie, Nowa Wieś 
- Nawierzchnia asfaltowa – gr. 8 cm

- 1 punkt oświetleniowy
- Położenie chodnika – zamien-
nie utwardzenie placu przy sali 
wiejskiej
- Remont nawierzchni asfaltowej 
kierunek Kościerska Huta
- Rozbudowa kanalizacji z prze-
pompownią (2 odcinki)
- Przebudowa studzienki wodo-
mierzowej przy sali wiejskiej
- Remont nawierzchni asfaltowej 
– od ronda w kierunku Koście-
rzyna Wybudowanie
- Odprowadzenie wody opado-
wej przy mostku
- Próg zwalniający
- Plac zabaw

Inwestycje w 2014 roku:
- Sala wiejska Nowa Wieś - za-
kup stołów i krzeseł
- Rozbudowa kanalizacji - przy-
łącza do działek
- 1 pkt świetlny 

Jeśli jesteś osobą współuzależnioną - 
czyli np. twój mąż, żona, syn, córka 
czy inna bliska osoba pije - przyjdź, 
a otrzymasz odpowiednie informa-
cje, by móc żyć w spokoju, radości 
i zdrowiu. Grupa AL-ANON „ZA-

UFANIE” zaprasza w każdą środę o 
godz. 18.00 do Łubiany, ul. Kolejowa 
(budynek byłej stacji PKP, piwnica). 
W ostatnią środę miesiąca organi-
zowany jest mityng otwarty, dla 
wszystkich zainteresowanych.

AL-ANON w Łubianie zaprasza 
na spotkania

Masz problem z alkoholem? Chcesz 
przestać pić? Przyjdź – posłuchaj 
– może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w poje-
dynkę uda się razem w grupie. Jaki 
jest nasz cel? Trwać w trzeźwości i 
pomagać innym w jej osiągnięciu. 
W jaki sposób to czynimy? Wymie-
niając doświadczenia, uzyskuje-
my siłę i nadzieję do wytrwania w 
trzeźwości. Może i dla Ciebie nadej-
dą te radosne dni w trzeźwości, jeśli 

tylko zechcesz. Z pogodą ducha na 
twarzy świat jest piękny. W każdą 
środę o godz. 18:00 zapraszamy na 
MITING AA Grupy ISKRA w po-
mieszczeniach w sali klubowej Hali 
Sportowej ul. Szkolna w Wielkim 
Klinczu. Miting otwarty – pierw-
sza środa miesiąca dla każdego 
zainteresowanego.

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, aplikant Straży Gminnej 
Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699

Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42

Policja - 997, 58 680 32 00

Dzielnicowi: Asp. Szt. Tadeusz Piechowski - 603 568 251,  
Mł. Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219

Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68

Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999, 
58 686 06 66

Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112
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III Turniej Tenisa Stołowego

12 kwietnia na hali widowiskowo-
-sportowej w Skorzewie odbył się 
III Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Wójta Gminy Kościerzyna. Do 
turnieju przystąpiło 50 zawodników 
startujących w czterech kategoriach 
wiekowych: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, 17-35 lat oraz 35+. Sys-
tem rozgrywek był zróżnicowany, 
w zależności od ilości zgłoszonych 
osób w danej kategorii. Zmagania 
tenisistów stały na wysokim po-
ziomie, o czym świadczyły liczne, 
nietuzinkowe zagrania. W kategorii 

najmłodszych najlepszym zawodni-
kiem okazał się Łukasz Czarnowski 
z Kościerzyny, zaraz za nim upla-
sował się Oskar Kurs z Kościerskiej 
Huty. Trzecia pozycja przypadła 
Przemysławowi Obojskiemu z Łu-
biany. W najmłodszej kategorii wie-
kowej kobiet najlepszą zawodniczką 
została Ramona Nowak. W grupie 
zawodników z gimnazjum zwycię-
żył Patryk Żmuda  wyprzedzając 
Kacpra Bober oraz Marka Gańskie-
go. Wśród gimnazjalistek najlepszą 
okazała się być Karolina Magdalena 
Kloskowska, druga Natalia Kostka, 
trzecia Aleksandra Wardyn. W kat. 
17-35 lat kobiet zwyciężyła Magda-
lena Kloskowska, natomiast wśród 
mężczyzn na pierwszym miejscu 
uplasował się Mateusz Mierski. 
Największe umiejętności zapre-
zentowali zawodnicy najbardziej 
doświadczeni kat. 35+, wśród któ-

rych bezkonkurencyjnym okazał 
się Sławomir Piankowski. Ceremo-
nii wręczenia pucharów przewodził 
Grzegorz Piechowski, Wójt Gminy 
Kościerzyna, który już teraz za-
powiedział, że nie była to ostatnia 
tego typu impreza sportowa na te-
renie gminy. Warto przypomnieć że 

organizatorami turnieju był Zakład 
Sportu, Kultury i Turystyki Gminy 
Kościerzyna, podziękowania za po-
moc należą się również Pani Urszu-
li Kalińskiej oraz Pani Katarzynie 
Kleinshmidt.

M. Helta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie  
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wy-
magającej interwencji pomocy społecznej, należy zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej 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.

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

Osiem osób otrzymało nagrody 
Gminy Kościerzyna za wyniki spor-
towe osiągnięte w roku 2013. Na-
grody te stanowią wyraz uznania 
samorządu lokalnego dla środowi-
ska sportowego za wkład we współ-
tworzeniu i podnoszeniu kultury 

fizycznej w Gminie Kościerzyna. 
Sportowców uhonorowano podczas 
sesji Rady Gminy w dniu 25 kwiet-
nia. Osoby nagrodzone za osiągnię-
cia sportowe w 2013 roku: 
1. Daniel Pek – Halowe Mistrzostwa 
Europy INAS – I miejsce na 800m, 

Mistrzostwa Świata INAS – I miej-
sce na 1500, II miejsce 800m, Mi-
strzostwa Świata IPC – II miejsce 
1500 m kat. T20, Mistrzostwa Świa-
ta INAS w biegach przełajowych – I 
miejsce – 3km, II miejsce 8km, wy-
sokość  nagrody wynosi 2500 zł
2. Dominik Kozłowski - Podno-
szenie ciężarów, Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski – I miejsce, 
Mistrzostwa Polski Seniorów – II 
miejsce, Mistrzostwa Europy Junio-
rów – IV miejsce, wysokość z na-
grody wynosi 2500 zł
3. Bartłomiej Błaszkowski - Podno-
szenie ciężarów, Mistrzostwa Polski 
Młodzików – II miejsce, wysokość 
nagrody wynosi 2000 zł
4. Marcin Chmielewski - Łucznic-
two Niepełnosprawnych – I Wice-
mistrz Polski w kat. Mężczyzn W2, 
wysokość nagrody wynosi 2000 zł
5. Leszek Zblewski - Halowe Mi-
strzostwa Polski Weteranów – 

I miejsce na 400m, I miejsce na 
1000m, Mistrzostwa Polski Wete-
ranów – I miejsce 1500m, I miejsce 
800m, II miejsce 400m, wysokość  
nagrody wynosi 2000 zł
6. Monika Czapiewska - Mistrzo-
stwa Polski LZS w biegach prze-
łajowych – II miejsce na 3km, Mi-
strzostwa Polski LZS – III miejsce 
na 3km, wysokość  nagrody wynosi 
2000 zł
7. Joanna Kiedrowska - Drużynowe 
i Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Tenisie Stołowym – I 
miejsce gra mieszana, II miejsce gra 
podwójna, wysokość  nagrody wy-
nosi 2000 zł
8. Paulina Pierzgalska - Wojewódz-
kie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 
Pływaniu – II miejsce – 25m stylem 
klasycznym, wysokość nagrody wy-
nosi 800 zł.

Red.


