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Wypoczynek młodzieży ze szkół gminnych
zowane są wycieczki do Parku
Miniatur w Stryszej Budzie, Muzeum Ceramiki Neclów w
Chmielnie, wyjazdy do kina, gry,
zabawy, ogniska, a także dyskoteka. Dla większości dzieci są to
pierwsze wakacje spędzone poza
domem. Obozowisko corocznie

Młodzież ze szkół Gminy
Kościerzyna kolejny raz wypoczywa na Obozowisku Garczyn. W tym roku razem w trzech
10-dniowych turnusach będzie
wypoczywało 100 uczniów ze
szkół z: Wąglikowic, Kalisk Kościerskich, Kornego oraz Niedamowa. Wakacyjny pobyt młodzieży finansowany jest w ca-

jest doposażone w sprzęt sportowy i turystyczny, z którego
uczestnicy chętnie korzystają.
Należy nadmienić, że organizatorem wypoczynku jest
Zakład Sportu, Kultury i
Turystyki Gminy Kościerzyna.
G. Daszkowski

łości z Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Pomimo pogody
w kratkę młodzież nie ma czasu
na nudy. W programie pobytu
zaplanowano szereg atrakcji w
postaci zwiedzania okolicy,
kąpieli na kąpielisku PSS
Społem nad jeziorem Garczyn
pod okiem ratowników. Organi-

Centrum Usług Turystycznych otwarte!
Dnia 2 lipca br. odbyło się
uroczyste otwarcie Centrum
U s ł u g Tu r y s t y c z n y c h w e
Wdzydzach. W otwarciu CUT
uczestniczyli Wójt Gminy
Kościerzyna Grzegorz Piechowski, Przewodniczący Ra-dy
Gminy Zygmunt Szulist wraz z
radnymi Gminy Kościerzyna,
pani Grażyna Wera-Malatyńska Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej
„Morenka” oraz osoby zainteresowane działalnością nowo

powstałej placówki. Po przecięciu wstęgi ks. Dariusz Jereczek - proboszcz parafii w
Wąglikowicach poświęcił
budynek wraz z pomieszczeniami. W obiekcie mieścić się
będzie Punkt Informacji
Turystycznej z wystawą regionalną, a także centrum
koordynacji WOPR-u. Budynek
został wyposażony w taras, który
będzie pełnił funkcję estrady.
Pierwsza inauguracja sceny

letniej odbyła się 5 lipca br.
Podczas Dnia Troci Wdzydzkiej,
w której wzięło wielu
mieszkańców Gminy Kościerzyna oraz turystów odpoczywających na naszych ziemiach.
Obiekt ten służyć będzie
wszystkim mieszkańcom,
operatorom turystycznym oraz
turystom naszego regionu.
Budowa Centrum Usług Tury-

stycznych była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu
Rybackiego zapewniającą
inwestycje w zrównoważone
rybołówstwo w ramach działań
Lokalnej Grupy Rybackiej
„Morenka”.
Red.
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Wakacyjne remonty szkół
Trwa intensywny czas remontów w gminnych szkołach. Wakacje to
okres, gdy tradycyjnie zaplanowane zostało wykonanie zadań
mających poprawić komfort pracy uczniów i nauczycieli.

4. SKORZEWO: Odnowienie ścian w pomieszczeniach szkoły
podstawowej, naprawa ogrodzenia od strony ulicy A. Zdrojewskiego.
5. WĄGLIKOWICE: Remont szatni, monitoring zewnętrzny i
wewnętrzny, wymiana drzwi w klasach szkolnych.
6. WIELKI KLINCZ: Remont świetlicy szkolnej w zakresie wymiany podłogi,
prace malarskie, wymiana
stolarki drzwiowej, remont
pomieszczenia
obieralni.
7. NOWY
KLINCZ: Budowa placu zabaw, zainstalowanie alarmu i
monitoringu,
remont pokoju

Planowane remonty w okresie wakacji:
1. KALISKA: Montaż płotków przeciwśniegowych na dachu
budynku szkolnego w Kaliskach, zamontowanie dodatkowego
oświetlenia przy tablicach szkolnych, wymiana drzwi zewnętrznych
w budynku szkolnym w Kłobuczynie, wymiana okien w piwnicy
budynku szkolnego w Kłobuczynie, utwardzenie drogi wjazdowej na
podwórze szkolne, przygotowanie placu rekreacyjnego dla dzieci
przedszkolnych, budowa wiaty na drewno opałowe w Kłobuczynie.
2. WIELKI PODLEŚ: Przejście na plac zabaw dla uczniów za
budynkiem szkoły, odnowienie zawilgoconego i zasolonego
pomieszczenia w
piwnicy, naprawa
fundamentów bud y n k u s z k o ł y,
remont i adaptacja nauczycielskiego, remont przedsionka przy wejściu do szkoły,
pomieszczenia na remont klatki schodowej.
8. NIEDAMOWO:
składnicę akt,
Remont pomiewymiana wykłaszczenia na punkt
dziny PCV w części
przedszkolny, zakup
pomieszczeń szkolwyposażenia do
nych.
punktu przedszkolnego.
9. ŁUBIANA:
3. KORNE: Remont sekretariatu szkoły i zaplecza sanitarnoAdaptacja części
gospodarczego oraz zakup mebli i urządzeń sanitarnych,
poddasza, remont
rekonstrukcja schodów wewnętrznych na klatce schodowej,
posadzki na stołówce,
wymiana płytek podłogowych w toaletach uczniowskich, odnomalowanie klas.
wienie i uszczelnienie drzwi zewnętrznych wyjścia ewakuacyjnego
Red.
szkoły, zakup 5 tablic szkolnych.

Udany Dzień
Troci Wdzydzkiej
W sobotę 5 lipca br. we Wdzydzach podczas imprezy pod nazwą
„Dzień Troci Wdzydzkiej” odbyła się inauguracja sceny letniej
Gminy Kościerzyna, która znajduje się przy budynku Centrum Usług
Turystycznych. Podczas wydarzenia kulturalnego na naszej scenie
wystąpiły takie gwiazdy jak: Michał Milowicz, Agnieszka
Włodarczyk, Artem Furman oraz do łez publiczność rozbawił
Kabaret Skeczów Męczących. Jak nazwa imprezy wskazuje, nie
zabrakło również konkursów, pokazów kulinarnych pod czujnym
okiem mistrza kuchni Wojciecha Dembowskiego.
Wspaniała pogoda oraz wyśmienita atmosfera pozwoliły bawić się
do późnych godziny wieczornych mieszkańcom oraz turystom
odpoczywającym w naszym powiecie. Organizatorami imprezy
byli: Stowarzyszenie
Przyjaciół
Wdzydz,
G m i n a
Kościerzyna oraz
Z a k ł a d
S p o r t u ,
Kultury i
Turystyki.
G. Daszkowski
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Kilkaset osób odebrało Gminne Karty Dużej Rodziny
Od 1 lipca 2014 r. w naszej gminie funkcjonuje Gminna Karta
Dużej Rodziny, przeznaczona
dla rodzin wielodzietnych,
zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem
w Gminie Kościerzyna, mających na utrzymaniu troje i więcej
dzieci. Karta, która oferuje 50%
zniżki na kościerski basen
(wejście na pływalnię, fitness i
siłownię) oraz do Kina Remus
(wejście na seanse filmowe),
cieszy się dużą popularnością do połowy lipca złożono wnioski
o Karty dla ponad 350 osób.
Pierwsze Karty zostały już
przekazane mieszkańcom
Gminy Kościerzyna. Zachęcamy wszystkie osoby
uprawnione do otrzymania
Karty Dużej Rodziny do
zgłoszenia się do Urzędu Gminy
Kościerzyna. Szczegółowe
informacje na temat zasad
przyznawania Karty oraz wzór
wniosku otrzymać można w
Biurze Obsługi Mieszkańca lub

znaleźć na naszej stronie internetowej www.koscierzyna.pl.
Ponadto proponujemy przystąpienie do Programu w charakterze Partnera wszystkim
przedsiębiorcom, którzy chcą
być postrzegani jako przedsiębiorstwa wrażliwe społecznie i
chętne do angażowania się w
lokalne inicjatywy. Państwa
udział w Programie polegać będzie na zaoferowaniu przez
prowadzoną przez Państwa firmę
dowolnej wysokości zniżek dla
osób legitymujących się Gminną
Kartą Dużej Rodziny. Jesteśmy
przekonani, że przystąpienie do
Programu Karta Dużej Rodziny
doprowadzi do zwiększenia
ilości klientów korzystających z
oferowanych usług. Ze swej strony oferujemy promocję firmy jako Partnera Programu Karta Dużej Rodziny umieszczenie informacji o ulgach przez Państwa
oferowanych na stronie internetowej www.koscierzyna.pl
oraz w biuletynie „Wieści z

Naszej Gminy Kościerzyna”.
Podmioty chętne do przystąpienia do Programu Karta
Dużej Rodziny prosimy o złożenie do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy
stosownego „Wniosku dla
podmiotów chętnych do
przystąpienia do Programu”,
który dostępny jest na stronie
internetowej.
Jednocześnie informujemy, że
realizujemy ogólnopolski
Program Karty Dużej Rodziny.

Pierwsze złożone u nas wnioski
zostały już zapisane w specjalnym systemie komputerowym oraz złożono zamówienia na wydruk Kart. Teraz
czekamy na przysłanie Kart
przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej. Więcej
informacji o Ogólnopolskiej
Karcie Dużej Rodziny znaleźć
można na stronie internetowej:
www.rodzina.gov.pl.
K. Knopik

Sala wiejska w Dobrogoszczu oddana do użytku
Koniec czerwca przyniósł radosną wiadomość mieszkańcom
Dobrogoszcza do użytku oddano oczekiwaną od wielu lat nową
salę wiejską. W uroczystości
otwarcia obiektu wzięli udział

mieszkańcy, sołtys, władze
samorządowe Gminy Kościerzyna, zaproszeni goście.
Specjalne podziękowania z
pomoc w przygotowaniu otwarcia nowej sali wiejskiej składa
sołtys Dobrogoszcza Edmund
Dering. Swoje
podziękowania
kieruje do:
naczelnika OSP
dh Marka Bielawy, prezesa OSP
dh Dariusza
Koprowskiego,

wszystkich członków OSP Modrzejewskiego oraz radnego
Dobrogoszcz, rady sołeckiej, Jana Sadowskiego za napoje i
sponsorów: p. Henryka Ronkow- lody.
Red.
skiego za szyld „Sala Wiejska
Dobrogoszc
z”, p. Mirosławy i p.
Marcina za
kwiaty i
krzewy, p.
Reni z Kościerzyny za
przepyszny
tort, p. Nikodema i p.
Przemka

Dodatkowe środki na zakup książek
Biblioteka Publiczna Gminy
Kościerzyna z siedzibą w
Wąglikowicach pozyskała kwotę
5.500 zł na zakup książek.
Dotacja pochodzi z Programu
Biblioteki Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych do
bibliotek”. Zadaniem Programu
Biblioteki Narodowej „Zakup

nowości wydawniczych do
bibliotek” jest wzmocnienie
bibliotek publicznych poprzez
stały dopływ nowości
wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania
(aktualizowania zasobów), a w
konsekwencji zwiększenie oferty
czytelniczej dla użytkowników

bibliotek. Dzięki zakupom
nowości, wzbogacaniu oferty
bibliotek czytelnicy chętniej i
częściej je odwiedzają, co
wpływa na wzrost wskaźnika
czytelnictwa.
Celem Programu, realizowanego
w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa

na lata 2014-2020, jest
wzbogacenie i odnowienie
księgozbiorów polskich bibliotek
publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.
Red.
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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 sprawozdanie z zadań zrealizowanych w latach 2011-2014. 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.

Wydarzyło się w sołectwach…
1. Mały Podleś
W latach 2011-2013 zrealizowano m.in. następujące zadania:
 bariera ochronna betonowa
 remont drogi asfaltowej Mały
Podleś - Nowy Podleś (nakładka
asfaltowa )

 wymiana uszkodzonych płyt
na drodze do Wielkiego Klincza
 położenie płyt betonowych na
drodze do p. Krefta
 poszerzenie nawierzchni
asfaltowej od p. Brotz do dawnego bruk u - o 1 metr
 nakładka asfaltowa 380 mb.
 droga z płyt YOMB pod P.
Kreft
 remont nawierzchni asfaltowej (kierunek Nowy Podleś) nakładka
 naprawa nawierzchni asfaltowej (przy przejeździe PKP)
 niwelacja skarpy w kierunku P.
Kreft
 tabliczki z napisem „nie dotyczy zaopatrzenia i pojazdów
rolniczych”
 dwa punkty oświetleniowe
Inwestycje w 2014 roku:
 jeden punkt świetlny
 płyty k/Usarek
2. Nowy Podleś
W latach 2011-2013 zrealizowano m.in. następujące zadania:
 asfalt nakładka o gr. 5 cm
 remont nawierzchni mostu na
rzece Wierzyca
 pięć punktów oświetleniowych
 lustra drogowe

 niwelacja skarp na drodze do dla miejscowości Wielki Podleś,
Dębogóry, Niedamowo
Gościeradza
 znaki „uwaga dzieci”
 wiaty przystankowe

3. Wielki Podleś
W latach 2011-2013 zrealizowano m.in. następujące zadania:
 rozbudowa wodociągu
 jeden punkt oświetleniowy
 remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm (droga
Wielki Klincz-Wielki Podleś)
 remont nawierzchni asfaltowej
(kierunek Wielki Klincz)
 lustra drogowe + wycinka
drzewa
 likwidacja skarpy przy użyciu
równiarki
 remont szkoły w Wielkim
Podlesiu

 naprawa i poszerzenie odcinka
drogi biegnącej na działki
letniskowe
 remont drogi Wielki PodleśNowa Kiszewa dziury, koleiny
 naprawa zapadniętej nawierzchni asfaltowej w kierunku
Wielkiego Klincza
 rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami

wódzkiej
5. Stawiska
W latach 2011-2013 zrealizowano m.in. następujące zadania:
 przełożenie chodnika przy
przystanku PKS
 remont nawierzchni asfaltowej gr 6 cm
 projekt budowlany wraz z
pozwoleniem na budowę wo projekt „Stolemowe Szlaki”
dociągu
Inwestycje w 2014 roku:
 Rozbudowa wodociągu
 Budowa sieci kanalizacyjnej Sarnowy - Stawiska
dla miejscowości Niedamowo,  Stolemowe Szlaki
Dębogóry, Wielki Podleś
 Projekt NFOŚiGW - budowa
przyłączy kanalizacyjnych w
miejscowościach Niedamowo,
Dębogóry i Wielki Podleś
4. Sarnowy
W latach 2011-2013 zrealizowa-  Naprawa dachu, wymiana
no m.in. następujące zadania:
drzwi wejściowych, m ontaż
 Płyty YOMB na stromym drzwi wewnętrznych w sali
podjeździe
wiejskiej
 Wykonanie wodociągu
Inwestycje w 2014 roku:
 Rozbudowa wodociągu Sar-  Położenie chodnika na
nowy - Stawiska
odcinku droga wojewódzka  Wykonanie wyjazdu (podjazd) plac zabaw - skrzyżowanie w
w kierunku jeziora Drzędno
kierunku Szenajdy
 Naprawa dachu przystanku
6. Szenajda
 Jeden punkt oświetleniowy
W latach 2011-2013 zrealizowaInwestycje w 2014 roku:
no m.in. następujące zadania:
 Położenie nawierzchni  położenie polbruku na chodniasfaltowej na drodze od mostku ku w Szenajdzie
w kierunku zabudowań
 Remont placu zabaw w Sarnowach

 Dwie studzienki chłonne +
płyty betonowe przy przystanku
 Dwa punkty świetlne
PKS w Szenajdzie 30 szt
 Usunięcie studzienki wodo-  Skrzyżowanie, słaba widoczciągowej z placu zabaw
ność - zamontowano lustro
 Lustro przy drodze woje-  Drogowskaz na Szenajdę

Zadania zrealizowane w kolejnych sołectwach zaprezentowane zostaną
w następnym numerze „Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna”.
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VII Spartakiada Seniorów
VII Spartakiada Seniorów
Powiatu Kościerskiego
przebiegła zgodnie z
wcześniejszymi pla-nami i
długotrwałymi przygotowaniami. W czwartek, 12
czerwca 2014 r. już po raz siódmy
w Hali Sportowej w Wielkim
Klinczu spotkali się seniorzy z
powiatu kościerskiego na Spartakiadzie o Puchar Wójta Gminy
Kościerzyna. Organizatorami tej
popularnej imprezy, w której
wzięło udział około 140
sportowców i kibiców są Zarząd
Koła Polskiego Związku
E m e r y t ó w, R e n c i s t ó w i
Inwalidów w Wiel-kim Klinczu z
przewodniczącą Elżbietą
Brzezińską; Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki Gmi-ny
Kościerzyna z Grzegorzem
Daszkowskim; Sołectwo Wielki
Klincz z Krystyną Marczyk;
Zarząd Rejonowy PZERI w
Kościerzynie z Kazimierzem
Szutą. Patronat Honorowy objął
Grzegorz Piechowski, Wójt
Gminy Kościerzyna. Zmagania
sportowców poprzedziło spotkanie władz samorządowych,
księży, organizacji społecznych z
przedstawicielami władz
Zarządu i Rejonu PZERI mające
na celu dyskusję na temat
problemów seniorów i
niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Koła PZERI w
Wielkim Klinczu powitała
bardzo serdecznie zaproszonych
gości, a szczególnie ks. proboszcza Piotra Piet-rzyka i ks. kapelana
Antoniego Burbę.
Przewodniczący Zarządu Okręgu
Marian Białkowski wyróżnił
honorowymi dyplomami
zasłużonych w działalności na
rzecz seniorów: Grzegorza
Piechowskiego, Wójta Gminy

Kościerzyna, Grażynę Wołodzin,
dyrektor Zespołu Kształcenia w
Wielkim Klinczu, Grzegorza
Daszkowskiego, dyrektora
ZSKiT, ks. Antoniego Burbę,
Kazimierza Szutę i Halinę Szutę,
Genowefę Wlaźlak, wiceprzewodniczącą Koła PZERI w
Wielkim Klinczu, Elżbietę i
Zdzisława Brzezińskich.
Właściwa część Spartakiady
miała miejsce w Hali Sportowej.
Rzutami do kosza goście
honorowi oraz usportowieni
księża rozpoczęli zawody.
Wszyscy oklaskiwali celne
strzały zawodników. Po wesołej

rozgrzewce na parkiet wkroczyło
5 drużyn seniorów: z Kłobuczyna, Kościerzyny, Nowego
Barkoczyna, Gminy Karsin oraz
Wielkiego Klincza, które rozegrały turniej w dwa ognie. Z
rozgrywek wyszła zwycięsko
drużyna gospodarzy. Również
reprezentantka z Wielkiego
Klincza - Anna Żygowska
rozgromiła wszystkich uczestników turnieju gry w warcaby i
została najlepszą zawodniczką
VII Spartakiady. Wiele emocji
dostarczyły kibicom widowiskowe konkurencje zręcznościow-

e, w których brali udział zarówno
panie jak i liczni panowie, m.in.
hula-hop w pasie i na szyi, kozłowanie piłki na czas, rzuty ringo,
rzuty do celu. Widownia kibicowała wszystkim zawodnikom.
Niektórzy kibice przygotowali
zagrzewające do walki transparenty. Na uznanie zasługuje
przestrzeganie przez zawodników zasad fair play, profesjonalne sędziowanie pań Marioli
Cybuli, Ilony Kościelskiej, Teresy Preis (turniej w warcaby) oraz
M ar cin a H elty, g łó w n eg o
sędziego Spartakiady. Po precyzyjnym obliczeniu punktów
przez panią Krystynę Marczyk
kibice i zawodnicy przyjęli
następujące wyniki rozgrywek: I
miejsce i Puchar Wójta Gminy
Kościerzyna zdobyła drużyna
Wielkiego Klincza; II miejsce
zajęli sportowcy z Nowego
Barkoczyna; II miejsce wywalczyła reprezentacja z Kłobuczyna. Seniorzy z Kościerzyny i
Gminy Karsin (tj. Osowa, Wiela i
Karsina) również nie ustępowali
wolą walki i zaangażowaniem.
Otrzymali dyplomy uznania i
nagrody pocieszenia. Puchary i
nagrody dla trzech zwycięskich
drużyn wręczał wójt Grzegorz
Piechowski oraz wicestarosta
Zbigniew Stencel ufundowane
przez Zakład Sportu, Kultury i
Turystyki Gminy Kościerzyna.

Należy podkreślić, że miłymi
przerywnikami sportowych
konkurencji były występy Koła
Gospodyń Wiejskich "Sąsiadki
Aparatki" z Wielkiego Klincza
pod kierunkiem przewodniczącej
Bernadety Hamerskiej. Przez
cały czas trwania zawodów
widzowie mieli możliwość
treningu i rozgrywek w pingponga z panem Sławomirem
Wi e r z b ą i j e g o b r a t e m .
Przyjemną i pożyteczną imprezę
sportową promującą zdrowy styl
życia prowadziła Elżbieta
Brzezińska. Po zakończeniu
Spartakiady na Hali Sportowej
wszyscy udali się do Sali
Wiejskiej, gdzie królowała
grochówka przygotowana przez
seniorki Wielkiego Klincza. Przy
skocznych melodiach orkiestry
"Cztery Asy" sportowcy, kibice i
zaproszeni goście ochoczo
pląsali i wyginali wysportowane
ciała. Taneczne popisy trwały do
późnego wieczora. Atmosfera
wesołej zabawy, radość z sukcesów, które osiągnęły wszystkie
drużyny w rożnych konkurencjach zintegrowały uczestników
VII Spartakiady. Przeżyjmy to
jeszcze raz w 2015 roku.
Organizatorzy bardzo dziękują
panu Wójtowi i władzom Gminy
Kościerzyna za dofinansowanie i
wsparcie organizacyjne
Spartakiady.
E. Brzezińska
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Spotkanie integracyjne - 2 lata "Otwartych Serc"
Dnia 28 czerwca o godzinie
18.00 w Gminny Ośrodku Wypoczynkowym w Garczynie odbyło
się spotkanie integracyjne z
okazji 2 rocznicy powstania
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci
I Młodzieży Sprawnej Inaczej
"Otwarte Serca". Bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy
skorzystali z naszego zapro-

szenia, zwłaszcza Panu Sołtysowi Marcinowi Żurkowi wraz z
małżonką Joanną i synem
Maksymilianem, Radnym
Jerzemu Śliwickiemu i Piotrowi
Kwidzińskiemu oraz Księdzu
Proboszczowi, że zaszczycili nas
swoją obecnością oraz za dary
serca. Pragnę również podziękować wszystkim naszym przyjaciołom, którzy pomogli w przygotowaniu tego spotkania, zwłaszcza Panu
Gerardowi Karcz,
Pani Irenie i Wojtkowi Zabrockim,
Joli i Zbyszkowi
Nakielskim oraz
Iwonie i Rafałowi
Jażdżewskim z
rodziną. Ponadto
serdeczne podziękowania dla Alicji i

Marka Płoszyńskich za prezentację o udzielaniu pierwszej
pomocy, Pawłowi, Sebastianowi
i To m k o w i z a o b s ł u g ę
techniczną, Weronice i Dawidowi za prowadzenie, dyrekcji
naszej szkoły, Państwu Teresie i
Ryszardowi Drożdżyńskim oraz
naszym wolontariuszom. Dziękuję również wszystkim przy- rodzinom za wspaniale, wspólnie
byłym na spotkanie członkom spędzony czas. Szczególne
naszego stowarzyszenia i ich podziękowania dla Joli Karcz i
Basi Łangowskiej. Podziękowania należą się również
Bogdanowi Hapce za przygotowanie ośrodka na nasze
spotkanie. Serdeczne podziękowania dla Gminy za nieodpłatne udostępnienie nam
ośrodka oraz dla wszystkich
niewymienionych, których za
ewentualne pominięcie serdecznie przepraszam.
A. Okoniewski

Festyn Sobótkowy w Kornem
1 czerwca (sobota), zgodnie z
planem, na terenie boiska
sportowego odbył się Festyn
Sobótkowy. Impreza rozpoczęła
się zmaganiami najmłodszych
piłkarzy z Kornego i Luzina.
Niestety pogoda nie sprzyjała ani
rozgrywkom, ani zabawie. Mimo
to część mieszkańców zdecydowała się spędzić ten czas na za-

bawie. Dla dzieci przeprowadzono liczne konkursy. Swoją
obecnością zaszczycił nas Wójt
Gminy Kościerzyna, którego
poproszono o wręczenie dzieciom nagród za konkursy. Pociechy mogły również bawić się na
dmuchańcach. Pogoda jednak
ciągle płata nam figle. Mimo to
zapłonęło ognisko i grała muzy-

ka. Znaleźli się również
miłośnicy tańca, a zabawa
trwała do 4 rano. Mecz piłki
nożnej zakończył się
wynikiem 0 : 0 Serdecznie
dziękuję wszystkim przybyłym mieszkańcom
Kornego i sąsiedniej Łub i a n y. D z i ę k u j ę r ó w n i e ż zorganizować festyn.
wszystkim, którzy pomogli
M. Hapka

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Prowadzone są roboty drogowe
w ramach zaplanowanych zadań
inwestycyjnych i remontowych
na 2014 rok. Wykonano już nowe
nawierzchnie asfaltowe w
Nowym Klinczu (przy składzie
węgla) i za sklepem spożywczym. Położono też nową
nawierzchnię asfaltową na części
ul. Polnej w Małym Klinczu
(nowe osiedle). Nowe dywaniki
Ul.. Kaszubska w Łubianie.
asfaltowe położono na: drodze
Trwają
prace
przy remoncie
dojazdowej do Sudomia ok. 500
nawierzchni
ul.
Kaszubskiej i
mb i Rotembarku ok. 600 mb.
Źródlanej w Łubianie. Firma
„DROMOS” z Kartuz prowadzi
roboty drogowe związane z
położeniem nowej nawierzchni
asfaltowej w Dobrogoszczu dojazd do sali wiejskiej, remizy
OSP i plaży. W tym przypadku
dodatkowym problemem okazała
Budowa nowej nawierzchni
ul.. Źródlanej w Łubianie. się konieczność wymiany złoża

torfu natrafionego podczas wykopów. W najbliższym czasie
wykonawcy wejdą na place
budów w Skorzewie
nowe
asfalty na ul. Ogrodowej,
Krótkiej i części ul. Kościelnej.
Firma „DROMOS” z Kartuz położy też nawierzchnię asfaltową
na odcinku 200 mb w Gostomiu
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Nowym Klinczu.
(obok kościoła). Najwięcej zadań
do realizacji przyjęło Przedsię- Mostowych w Kościerzynie.
biorstwo Usług Drogowo- Roboty prowadzone są też siłami
własnymi ZKGK. Ekipa drogowa
położyła nawierzchnię z płyt
IOMB w Nowym Klinczu,
przełożyła nawierzchnię chodnika przy ul. Wybickiego w Wielkim Klinczu i położyła nowy
chodnik przy ul. Wybickiego na
wysokości firmy UNIBUD.
Z. Malek
Nowa nawierzchnia asfaltowa
w Nowym Klinczy (przy składzie węgla).

Nr 23 LIPIEC 2014 r.

7

Juszkowskie ciekawostki

W piątek 20 czerwca dzieci,
młodzież i dorośli z sołectwa
Juszki uczestniczyli w grze
terenowej pod nazwą "Juszkowskie ciekawostki". Zbiórka
uczestników miała miejsce o
10:30 koło sklepu, tam podzielono się na grupy. Każda
grupa otrzymała mapkę z
zaznaczonymi 42 punktami do
odwiedzenia, zlokalizowanymi

w Juszkach oraz na drogach prowadzących od wsi do leśniczówki Debrzyno, gdzie po 2,5
godziny mieli wszyscy się
stawić. Ponadto grupy otrzymały
specjalny zestaw roboczy, w
skład którego wchodziły m.in.
atlas ptaków, notes, kartki, taśma
klejąca i ołówek. Wszystkie
drużyny odwiedziły ponad 40
punktów, gdzie czekały na nie
różne pytania i
zadania ze
znajomości
zwierząt, roślin,
zachowań proekologicznych,
a także dotyczące Juszek
(np. "jak ma na
imię najstarszy
mieszkaniec
Juszek?"). W
tym samym

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 każdą środę o godz.
18.00 do Łubiany, ul. Kolejowa
(budynek byłej stacji PKP,
piwnica). W ostatnią środę
miesiąca organizowany jest
mityng otwarty, dla wszystkich
zainteresowanych.

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić? Przyjdź posłuchaj - może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie. Jaki
jest nasz cel? Trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu.
W jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia,
uzyskujemy siłę i nadzieję do wytrwania w trzeźwości. Może i dla
Ciebie nadejdą te radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz. Z
pogodą ducha na twarzy świat jest piękny. W każdą środę o godz.
18:00 zapraszamy na MITING AA Grupy ISKRA w
pomieszczeniach w sali klubowej Hali Sportowej ul. Szkolna w
Wielkim Klinczu. Miting otwarty pierwsza środa miesiąca dla
każdego zainteresowanego.

czasie na terenie
leśniczówki
Debrzyno
młodsze dzieci
uczestniczyły w
zajęciach
odpowiednich
dla ich wieku,
m.in. kolorowaniu. Starsi
przygotowywali posiłek dla
zmęczonych uczestników gry.
Kiedy wszyscy dotarli na miejsce
podliczono punkty zebrane na
trasie gry i wyłoniono zwycięzców. Pierwsze trzy grupy
otrzymały nagrody i dyplomy, a
pozostali uczestnicy "nagrody
pocieszenia". Po posileniu się
każde dziecko otrzymało dodatkowo upominek w zamian za
udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zagadkę o tematyce
przyrodniczej. Impreza została
zorganizowana przez stowarzy-

szenie Wdzydzka Inicjatywa
Rozwoju Turystyki, które
pozyskało środki z budżetu
Gminy Kościerzyna. W organizację przedsięwzięcia zaangażowany był także sołtys Juszek
Karol Wysiecki i członkowie
Rady Sołeckiej. Grę merytorycznie opracowała i przeprowadziła pani Grażyna Sadowska
z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
I. Wysiecka

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: Mł. Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219,
603 568 251
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 Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
W dniach 12-13 lipca na przystani
Powiatowego Centrum Młodzieży
w Garczynie odbyły się III Regaty
o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna, których organizatorem był
Uczniowski Klub Sportowy
„Wodniacy Garczyn”. Ta impreza
już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń żeglarskich w
naszym powiecie i stanowi
doskonałą okazję dla najmłodszych zawodników do sprawdzenia swoich umiejętności
żeglarskich. Pierwszego dnia zawodów odbyły się dwa biegi
eliminacyjne, które pozwoliły
podzielić grono 15. zawodników
na dwie grupy, które ścigały się w
niedzielę o zwycięstwo w całych
zawodach. Pierwszego dnia

bezkonkurencyjny okazał się
Julian Rużyła, który wygrał oba
biegi i zajął pierwsze miejsce w
„złotej” grupie, do której zakwalifikowało się najlepszych
dziewięciu zawodników. W grupie
„srebrnej” startowali zawodnicy,
którzy walczyli ostatecznie o

Końcowa klasyfikacja:
1. Grupa Złota: Paweł Steinka - 3
pkt, Julian Rużyła - 5 pkt,
Maksymilian Smoter - 8 pkt,
Michał Lemański - 10 pkt, Samuel
Gliwa - 13 pkt, Anna Jażdżewska 15 pkt, Cyprian Talmon - 18 pkt,
Paulina Pierzgalska - 22 pkt,
Wiktoria Szymikowska - 23 pkt,

miejsca 10-15.
Drugiego dnia
w wyśmienitej
formie był Paweł Steinka,
zwycięzca
wszystkich
trzech biegów
tego dnia, który
odrobił straty i
ostatecznie
został zwycięzcą Regat.
Na drugim
miejscu zawody zakończył lider z
dnia pierwszego, Julian Rużyła, a
trzecie miejsce zajął Maksymilian
Smoter. Warto wspomnieć, że cała
trójka trenuje pod okiem pana
Ryszarda Winnickiego. Regaty o
Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
to także okazja dla dzieci, które
uczestniczyły w półkoloniach
organizowanych przez UKS, aby
sprawdzić się i spróbować sił w
pierwszych zawodach żeglarskich.
Dopisała także frekwencja wśród
kibiców rodzice, rodzeństwo i
całe rodziny przybyły na przystań,
aby dopingować swoje pociechy.
Organizacja regat nie byłaby
możliwa, gdyby nie wsparcie
Gminy Kościerzyna, która
dofinansowała całą imprezę oraz
ufundowała posiłek i nagrody dla
zawodników. Wydarzenie swoją
obecnością zaszczycił również
Zastępca Wójta Gminy Kościerzyna Pan Grzegorz Świtała, który
na zakończenie zaprosił uczestni-
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GMINY KOŚCIERZYNA
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2. Grupa Srebrna: Robert
Litwiński, Marta Sinkiewicz,
Olga Szarmach, Julia Adamczyk,
Julia Majewska, Dominik
Majewski.

ków na przyszłoroczną edycję tej
imprezy.Serdeczne podziękowania kierujemy również do
firmy Lubiana Hurt S.A., która
ufundowała koszulki dla
wszystkich zawodników i wspiera
UKS w organizowaniu treningów
i zajęć dla Optymistów.

Organizatorzy chcieliby również
serdecznie podziękować
wszystkim, którzy pomogli w
przeprowadzeniu i przygotowaniu
zawodów. Szczególne podziękowania należą się: panu
Wo j c i e c h o w i C y r z a n o w i
Komandorowi Regat, pani
Agnieszcze Cyrzan, panu
Ryszardowi Winnickiemu, panu
Edmundowi Stopa, panu
Grzegorzowi Formela, panu
Krzysztofowi Małek, Marlenie
Kurszewskiej, Martynie WantochRekowskiej, Malwinie WantochRekowskiej, Natali Małek oraz
panu Arkadiuszowi Stencel.

Źródło:
http://wodniacygarczyn.pl/wyniki-iii-regat-puchar-wojta-gminy-koscierzyna/

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

