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Czy Gmina Kościerzyna powinna obawiać się o swoją suwerenność? Czy zamiast 30-
lecia Gminy Kościerzyna będziemy mieli jej pogrzeb? Mam nadzieję, że nie. Mam
nadzieję, że większość Radnych Gminy Kościerzyna „ma jaja” i będziemy bronić naszej
gminy do ostatnich dni, ale do rzeczy.

Jak pewnie część z Was wie, wraz z kolegą Radnym Gminy Kościerzyna Arkiem
Maliszewskim (Wielki Klincz) mamy oczy i uszy szeroko otwarte na to co się dzieje
zarówno u nas jak i u sąsiadów. Często śledzimy poczynania sąsiednich samorządów
czy to w z zakresie inwestycji czy też gorącego od lat tematu śmieci.

Dziś na tapecie jest Gmina Miejska Kościerzyna i jej Burmistrz Michał Majewski z próbą
ponownego połączenia Miasta i Gminy Kościerzyna. 

Gmina Kościerzyna powstała 1 stycznia 1992 roku przez podział gminy miejsko-wiejskiej. Od
tego czasu zaczęła się rozwijać i rozwija się do dziś, co widać gołym okiem. Była budowana
praktycznie od zera, od podstaw. Starsi mieszkańcy doskonale pamiętają jak to było kiedyś.

Oddali gminę drewnianą a chcą zabrać murowaną.

Chrapkę na naszą gminę, nowoczesną, zurbanizowaną i mającą się bardzo dobrze ma



Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski. Tak. Burmistrz wywodzący się z środowiska PiS
chce, bez rozmów i ewentualnych ustaleń z władzami Gminy Kościerzyna, poddać pod
głosowanie przez Radę Miasta Kościerzyna uchwały intencyjnej w sprawie połączenia obu
samorządów. Działanie takie ma symptomy próby rozpoczęcia wrogiego przejęcia. Dziwne,
że taki pomysł pojawia się po wizycie w mieście wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, z
obecnym prezydentem Andrzejem Dudą i byłym Wicepremierem Jarosławem Gowinem na
czele. 

Burmistrz Majewski po cichu, potajemnie gdzieś w kuluarach snuje plany jak połączyć
gminy. "Pod osłoną nocy" prowadzi rozmowy z wybranymi Radnymi Gminy. Jesteśmy
ciekawi (mamy swoje pewne typy), którzy to tacy przychylni burmistrzowi. Mamy nadzieję,
że po publikacji tego materiału pochwalą się nam i swoim wyborcom jakie mają plany
wobec Gminy Kościerzyna.

Oglądając zapis XXV Sesji Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 roku przeraziło
mnie wystąpienie burmistrza. Poniżej stenogram z tego wystąpienia oraz link do nagrania.

„Jeśli chodzi o połączenie miasta i gminy, tak, ja rzeczywiście już w poprzedniej kadencji
zacząłem w ten sposób żartować (widać to nie były żarty - red.). Mamy bardzo dużo
wspólnych tematów na granicy, których nie idzie zorganizować. Rozmawiałem z częścią
Radnych z Gminy czy byłaby taka chęć ze strony radnych? 4, 5 osób pewnie by się do tego
przychyliło. Natomiast większości na razie nie będzie. Wszystkie zadania, które próbujemy
połączyć na styku miasta i gminy, chociażby uchwały, które państwo Radni ostatnio
podejmują o współpracy dotyczącej wody i ścieków, które są na terenach granicznych są
bardzo kontrowersyjne. Bardzo długo u nas trwało i zobligowałem spółkę KOS-EKO do tego
działania, żeby podjęli te dyskusję, żebyśmy od tego zaczęli. Kolejnym etapem jest taki, że
mieszkańcy Gminy Kościerzyna, Kościerzyna Wybudowanie, Łubiana bardzo chętnie
chcieliby aby autobusy komunikacji miejskiej dowoziły ich też i oni mogliby z tego korzystać.
Jesteśmy otwarci na to. Zaproponowaliśmy, dostaliśmy apele ze strony mieszkańców gminy
oraz Radnych Gminy aby to zrealizować. Jeśli tylko Rada Gminy podejmie taką decyzję, że
będzie chciała zapłacić za odcinki za autobusy, które po ich terenie będą robiły
zadeklarowaliśmy, że bardzo chętnie będziemy z PKS-ami rozmawiać, oni są operatorem,
który obsługuje naszą komunikację miejską aby te połączenia wydłużyć...

...poproszę państwa Radnych, jeśli tak daleko został wyceniony temat, to zrobię to bliżej a
chciałem zrobić to dopiero jesienią, ale być może na następnej sesji spróbujemy
przygotować uchwałę intencyjną aby zgłosić się do gminy żeby gmina także podjęła te
działania, te kierunki aby te jednostki rzeczywiście połączyć..

… także zostały przeze mnie prowadzone już rozmowy z naszymi posłami z naszego regionu
oraz z ministrami, którzy odwiedzali nasz rejon, że być może należałoby się zastanowić nad
ustawą rządową , która by tego typu jednostki łączyła. Ostatnio gdy był Pan Minister Gowin
(minister nauki i szkolnictwa wyższego - red.) u nas w Kościerzynie ten temat po raz
KOLEJNY poruszyłem a Pan Minister Gowin tylko poklepał mnie po ramieniu, on mówi, już
pamiętam bardzo dobrze, że zawsze Pan ten temat porusza i Pan będzie dążył gdzie tylko
się da ten temat poruszyć żeby do tego nastąpiło. Tak. Będę . Półżartem, półserio,
półprawdą. Uchwałę intencyjną poproszę państwa radnych o to aby ze strony miasta
wystosować, przekażemy ją Gminie Kościerzyna, SPRÓBUJEMY ICH NAMÓWIĆ NA TO ABY
TEŻ ZACZĘLI NA TEN TEMAT ROZMAWIAĆ. Po podjęciu tej uchwały pójdę i przedstawię to
Radzie Gminy. 



NIE MA. WEDŁUG MNIE NIE MA SZANSY NA TO ABY TE JEDNOSTKI FUNKCJONOWAŁY
NIEZALEŻNIE."

 

Jak widać "po trupach do celu". Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski zrobi
wszystko, aby przejąć naszą wspaniałą gminę, aby zabrać nam to co najlepsze.
Obserwując jego zapał w realizacji tego pomysłu szykuje się nam wrogie przejęcie, skok na
kasę sąsiedniego samorządu. Tylko patrzeć jak Kościerzynę odwiedzi specjalista od takich
przejęć, europoseł PiS Patryk Jaki - Na przekór Jakiemu. Pod Opolem rusza nowa walka, by
odkręcić zmiany sprzed ponad dwóch lat: https://natemat.pl/268007,gmina-dobrzen-wielki-
walczy-o-pomniejszenie-opola-bedzie-wniosek-do-
mswia?fbclid=IwAR2pCvBm8CsDwcaVT3vSV-VHPAHJblNGNbQytCKDxiA-ed2ZcWtN60lqffA#

Do tematu z całą pewnością powrócimy. Mam nadzieję, że tylko raz i temat pójdzie w
niepamięć, że burmistrz nie omami wodą, kanalizą i autobusami większości w naszej radzie.

Pomimo "sezonu ogórkowego" nasza czujność jest na takim samym, jak nie na wyższym
poziomie. 

Marcin Żurek,

Arkadiusz Maliszewski.

 

Dodam, że ani ja ani kolega Arkadiusz nie jesteśmy zwolennikami żadnej z partii, której
kandydaci zmierzą się w II turze wyborów.

Marcin Żurek

Link do zapisu przebiegu całej XXV Sesji Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 roku
- https://youtu.be/fBptyMpppto


