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II Biesiada Seniorów w Loryńcu
W sobotę, 9 czerwca 2018 r. po-
nad 200 seniorów zebrało się w 
gościnnym sołectwie Loryniec na 
II Biesiadzie Seniorów Gminy Ko-
ścierzyna, której organizatorami 
byli: Zespół ds. Seniorów Gminy 
Kościerzyna, Zakład Sportu, Kul-
tury i Turystyki z dyr. G. Dasz-
kowskim oraz M. Heltą; władze 
gminne - wójt G. Piechowski i 
sekretarz K. Knopik. Wójt G. Pie-
chowski serdecznie powitał gości, 
a E. Brzezińska – przewodnicząca 
Zespołu ds. Seniorów przedsta-
wiła program, który przygotowali 
członkowie Zespołu. Również po-
dziękowała T. Preis, przewodni-
czącej Rady Miasta za wieloletnie 
zaangażowanie w przygotowanie i 
przeprowadzenie imprez integra-
cyjnych dla seniorów, m.in. tur-
niejów gry w „baśkę” i warcaby. 
Wręczyła także J. Preis dyplom 
uznania za sędziowanie konku-
rencji sportowych. Wyraziła też 
wdzięczność radnym i sołtysom, 
którzy przybyli na imprezę wraz ze 
swoimi seniorami. Grupa wokalna 
z Nowego Klincza pod kierunkiem 
Krystyny Fredy zaprezentowała 
poruszający montaż słowno-mu-
zyczny „Śpiewajmy razem – w 
100-lecie niepodległości”. Autorką 
scenariusza była emerytowana po-
lonistka, też Krystyna Freda (rzad-
ka zbieżność imion i nazwisk), 
która przybliżyła zebranym drogę 
Polaków, szczególnie Kaszubów 
do wolności. Widzowie z głęboką 
uwagą wysłuchali pięknie recyto-
wanych wierszy patriotycznych i 
włączali się w śpiewy znanych pie-
śni, dzięki śpiewnikom przygoto-
wanym przez K. Knopik, sekretarz 
Gminy Kościerzyna. Wzruszającą 
chwilą było odśpiewanie na bacz-
ność „Roty” M. Konopnickiej oraz 
hymnu kaszubskiego. Organizato-
rzy przygotowali dla uczestników 
Biesiady wiele atrakcji rekreacyj-
no-sportowych. Znaczną grupę za-
wodników zgromadził turniej gry 
w Pétanque (w boule). Sędziowie: 
T. Preis i M. Helta mieli pełne ręce 

roboty. Przedstawiciele z Wielkie-
go Klincza pod wodzą B. Nadol-
nej przeprowadzili konkurencje 
zręcznościowe, które sędziowali J. 
Preis i E. Brzezińska. Wiele emo-
cji dostarczył drybling między pa-
chołkami, gdzie bezkonkurencyjne 
okazały się seniorki, m.in. Ewa ze 
Skorzewa i B. Nadolna. Sportow-
cy – seniorzy próbowali swoich 
sił w ringo, hula-hop, w skakan-
ce, rzutach do celu i rzutach pił-
ką palantową. Prawie we wszyst-
kich konkurencjach tryumfowały 
wspaniałe seniorki. Najaktywniej 
uczestniczyli w turniejowych zma-
ganiach i zajęli czołowe lokaty 
zawodnicy z następujących miej-
scowości:  
I miejsce – Wielki Klincz
II miejsce – Skorzewo
III miejsce – Kłobuczyno

Z. Jażdżewski (Korne) przygoto-
wał dla entuzjastów spacerów z 
kijkami Nordic – Walking dzie-
wiczą trasę wokół malowniczo 
położonego Loryńca. Organiza-
torzy zadbali także o poszerzenie 
wiedzy z historii Ziemi Kaszub-

skiej i Gminie Kościerzyna, czemu 
służył quiz przygotowany przez 
K. Knopik. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele z poszczególnych 
miejscowości walczący o palmę 
zwycięstwa. Tutaj I miejsce uzy-
skał Z . Brzeziński. Na podkre-
ślenie zasługuje szczery doping, 
przestrzeganie zasad fair play oraz 
radość i satysfakcja z udziału w 

oryginalnych dyscyplinach bez 
względu na wynik. Zwycięzcy 
zostali uhonorowani nagrodami 
przygotowanymi przez ZSKiT. 
Również wiele radosnych emocji 
budziła loteria fantowa i nagrody 
ufundowane przez organizatorów. 
Atmosfera wesołej zabawy towa-
rzyszyła seniorom dzięki skocz-
nym melodiom wykonywanym 
przez Zespół „Cztery Asy” z Wiel-
kiego Klincza przy wsparciu G. 
Daszkowskiego. Uczestnicy pikni-
ku z entuzjazmem śpiewali znane 

pieśni biesiadne i włączali się do 
wspólnej zabawy. Organizatorzy 
oraz uczestnicy II Biesiady Senio-
rów z całego serca dziękują pani 
Bernardzie Pellowskiej,  sołtys 
Loryńca i wyjątkowym paniom z 
KGW za wyśmienity poczęstunek. 
Byliśmy pełni podziwu dla ich ta-
lentów organizatorskich i ogromu 
pracy włożonej w przygotowa-

nie potraw. Drożdżówka, 
smalec i bigosik to poezja 
smaku i zapachu piesz-
cząca nasze podniebie-
nia. Dziękujemy paniom 
pielęgniarkom z NZOZ 
Klincz, które wykonywały 
pomiary ciśnienia i cukru 
w organizmie. Również 
funkcję edukacyjną peł-
niły stoiska GOPS o za-

grożeniach nałogami i formach 
pomocy dla seniorów. Kierujemy 
słowa uznania do B. Ciężkiej i jej 
pracownic. Czuliśmy się bezpiecz-
ni dzięki udziałowi przedstawicieli 
policji, m.in. Piotra Kwidzińskie-
go. Wielką frajdę sprawiło panom 
włączenie „koguta” w policyjnym 
radiowozie. Wreszcie mieli moż-
liwość spełnić swoje dziecięce 
marzenia. Dla seniorów Gminy 
Kościerzyna było to wielkie wy-
darzenie kulturalne, sportowe i 
integracyjne. Ludzie starsi mieli 

okazję spotkać się we własnym 
gronie, odnowić i zacieśnić więzy 
przyjaźni oraz spędzić miło czas 
w pięknym otoczeniu. Poczuli się 
zauważeni i uszanowani przez 
władze oraz pracowników Urzędu 
Gminy, którzy wykazali się wielką 
troską, życzliwością i gościnno-
ścią. W imieniu członków Zespołu 
ds. Seniorów Gminy Kościerzyna 
dziękuję wszystkim, a szczególnie 
wójtowi G. Piechowskiemu, se-
kretarz K. Knopik, pracownikom 
Urzędu Gminy za pomoc w zorga-
nizowaniu II Biesiady.
Do zobaczenia za rok!

Elżbieta Brzezińska 
(przewodnicząca Zespołu ds. 

Seniorów Gminy Kościerzyna)
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Inwestycje drogowe 2018
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ma do dyspo-
zycji kwotę ponad 5,8 mln zł z budżetu Gminy Koście-
rzyna na 2018 rok przeznaczoną na nowe inwestycje 
drogowe. Na większość zadań zostały już podpisane 
umowy z wykonawcami, niektóre już dobiegają końca 
w terenie, natomiast kolejne czekają na rozstrzygnię-
cia przetargowe. Tegoroczna sytuacja na rynku pracy, 
a zwłaszcza występujące braki pracowników sprawia-
ją że niektóre przetargi pozostają bez rozpatrzenia ze 
względu na brak zainteresowania wykonawców. W 
innych ceny wzrastają do kosztorysowych, co powo-
duje że przyzwyczajenia z lat minionych do posiadania 
oszczędności, które mogły być przeznaczone na kolejne 
inwestycje, nie mają miejsca. 
Dodatkowo Urząd Gminy Kościerzyna, licząc na pod-
pisanie umowy dofinansowanej z Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, ogłosił 
przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości 
Łubiana (ul. Kościerska) prowadzącej od drogi krajo-
wej nr 20 do Zakładów Porcelany Stołowej LUBIANA 
i przejazdu kolejowego. Przetarg jest obecnie przed 
rozstrzygnięciem, najniższa cena to ponad 2,4 mln zł. 
Rozbudowa drogi polegać ma na budowie ścieżki dla 
rowerów, drogi na cmentarz, ronda przy ZPS, nowej na-
wierzchni oraz chodnika.

Red.

Na inwestycje opatrzone (*) gwiazdką nie zostały jeszcze podpisane umowy, 
trwa proces przetargowy, kwoty przypisane zostały zabezpieczone w budżecie 
Gminy Kościerzyna na 2018 rok.

Wsparcie z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Gmina Kościerzyna jest jedną z 
większych gmin w Wojewódz-
twie Pomorskim pod względem 
obszaru. Usytuowanie gminy w 
centralnej części województwa, 
przebiegająca przez nią droga 
krajowa i drogi wojewódzkie, 
duże zalesienie wskazują na 
konieczność inwestowania w 
bezpieczeństwo. Nad sprawną 
likwidacją zdarzeń i zagrożeń 
czuwają jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych. OSP są 
stowarzyszeniami, lecz finanso-
wanie ich zapewnia samorząd 
gminny. Jest to wymóg usta-
wowy. Ustawa o samorządzie 
gminnym mówi między innymi 
o zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom przez Wójta. Wy-
wiązując się z przepisów pra-
wa i dbając o bezpieczeństwo 

Gmina Kościerzyna przeznacza 
corocznie dużą część budżetu 
na funkcjonowanie miejsco-
wych straży. Tylko od począt-
ku stycznia bieżącego roku na 
usługi związane z naprawą i 
eksploatacją sprzętu p.poż., 
kursy kwalifikowanej pierwszej 
pomocy medycznej, badania 
lekarskie druhów, koszty opału 
remiz strażackich, zakup paliw, 
wypłatę ekwiwalentu za udział 
w szkoleniach, ćwiczeniach i 
akcjach pożarniczych, szkoleń 
z zakresu BHP, kosztów wyni-
kających z umów dotyczących 
funkcjonowania jednostek, za-
kupu nowego sprzętu i umun-
durowania strażackiego, gmina 
przeznaczyła ponad 140.000 zł.
W najbliższym czasie jednostka 
OSP Wielki Klincz wzbogaci 

się o samo-
chód bojowy, 
który Gmina 
K o ś c i e r z y -
na sfinansuje 
kwotą 120.000 
zł.  A w dniu 15 
czerwca 2018 
roku Wójt 
Gminy Koście-
rzyna Grzegorz 
P i e c h o w s k i 
podpisał umo-
wę na dofinan-
sowanie sprzętu dla jednostek 
OSP w kwocie ponad 64.000 
zł ze środków Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Umowa jest 
bardzo korzystna, gdyż gmina 
poniesie koszty tylko w formie 
wkładu własnego w wysokości 
1%. Tak więc jednostka OSP 
Kłobuczyno wzbogaci się o 
zestaw ratownictwa technicz-
nego, OSP Osada Burego mi-
sia o defibrylator, OSP Wielki 
Klincz o rozpieracz kolumno-
wy, a OSP Kaliska Kościer-
skie o agregat prądotwórczy. 
Podczas tegorocznego pikniku 
strażackiego Wójt Gminy wrę-
czył strażakom sprzęt i umun-
durowanie strażackie o łącznej 
wartości około 74.000 zł. Plan 

finansowy na 2018 rok zakłada 
w budżecie 413.221 zł.
Kwoty przeznaczane na jed-
nostki OSP są znaczne, ale 
zasadność ich przekazywania 
zwraca się błyskawicznie, po-
nieważ nasi druhowie niejedno-
krotnie udowadniają to ratując 
ludzkie życie i mienie. Wójt bę-
dąc również Prezesem Związku 
Gminnego OSP bierze udział 
w corocznych zebraniach stra-
żackich, gdzie widzi potrzeby 
jednostek. Potrzeb jest jeszcze 
dużo, ale wstydzić się nie mu-
simy. Wręcz odwrotnie, nasze 
OSP są doskonałym przykła-
dem, na którym inne jednostki 
mogą się wzorować.

P. Ostrowski
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Piknik rodzinny połączony z obchodami 74 rocznicy boju pod Łubianą
20 maja br. w Łubianie odbył 
się Piknik Rodzinny połączony 
z obchodami 74 rocznicy boju 
pod Łubianą. Uroczystości roz-
poczęły się uroczystą mszą św. 
w kościele p.w. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego, po której 
przy obelisku odbył się uroczy-
sty apel poległych odczytany 
przez łubiańskich harcerzy i 
partyzantów Gryfa Pomorskie-
go z grupy rekonstrukcyjnej 
z Męcikału, Gryfa, Związek 
Piłsudczyków RP Okręg Ka-
szubsko-Pomorski. W Łubianie 
po mszy ponad 40 osób wzięło 
udział w rajdzie pieszym. W 
międzyczasie na Orliku zorga-
nizowano turniej piłki nożnej o 
Puchar Ks. Proboszcza i prezesa 
spółdzielni. Główne uroczysto-
ści odbywały się w pobliży blo-

ku nr 10 przy Osiedlowej. Roz-
poczęło się od biegu „Żołnierzy 
Wyklętych” - wzięło w nim 
udział blisko 60 osób na dystan-
sie 1963 m. Przy scenie zorga-
nizowano konkurs plastyczny, 
rzut jajkiem na odległość i wie-
le innych konkurencji. Przyby-
li mieli możliwość obejrzenia 
dwóch odrębnych inscenizacje: 
przyrzeczenia nowoprzyjęte-
go partyzanta i najważniejszej 
- Boju pod Łubianą. Cały fe-
styn zakończył się po godzinie 
18.00. Uczestniczyło w nim po-
nad 400 osób. Wszyscy byli bar-
dzo zadowoleni. Całość mogła 
się odbyć dzięki zaangażowa-
niu wielu osób, instytucji oraz 
firm. Organizatorzy dziękują 
Urzędowi Gminy Kościerzyna, 
Starostwu Kościerskiemu, Para-

fii Łubiana, IPN oddz. w Gdań-
sku, OSP Łubiana, Wdzydzkiej 
Inicjatywie Rozwoju Turystyki, 
Grupom Rekonstrukcyjnym z 
Męcikału, Tucholi i Złotowa, 
23 Drużynie Harcerskiej z Łu-
biany, ZPS Lubiana w Łubia-
nie, Żwirowniom z Rybaków 
i Grzybowa, Godwell Polska, 
Srzelnicy „Skorpion” z Korne-

go, Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskiemu oddz. w Łubianie i 
Kościerzynie, Nadleśnictwom 
Kościerzyna i Lipusz, Słupskie-
mu WOPR, Spółdzielni Miesz-
kaniowej Millenium, Kościer-
skiemu klubowi MORSÓW i 
wielu innym. Zapraszamy znów 
za rok.

P. Kwidziński

Szkody w uprawach na skutek długotrwałej suszy
W związku z wystąpieniem dłu-
gotrwałej suszy potwierdzonym 
w komunikacie  Instytutu Upra-
wy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa, Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Puławach w okresie 
od 11 kwietnia do 10 czerwca 
2018 roku, Wójt Gminy Ko-
ścierzyna wystąpił do Wojewo-
dy Pomorskiego o powołanie 
komisji do szacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych i 
działach specjalnych produkcji 
rolnej spowodowanych suszą. 
Rolnicy, którzy stwierdzili szko-
dy w swoich uprawach rolnych 

na skutek suszy mogą składać 
wnioski o oszacowanie szkód 
przez komisję. Termin składa-
nia wniosku wyznacza się do 
dnia 6 lipca 2018 roku. Wnio-
sek należy składać do Urzędu 
Gminy Kościerzyna – biuro ob-
sługi interesanta. We wniosku 
należy wskazać wszystkie dane 
wnioskodawcy wraz z numerem 
telefonu. Zwracamy uwagę rol-
nikom aby podczas szacowania 
przez komisję posiadać aktualny 
wykaz upraw zgłoszonych do 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. W przy-

padku jakichkolwiek zmian po-
między wnioskiem oryginalnym 
a faktycznie założonymi upra-
wami należy powziąć nowy wy-
druk z ARiMR, aby zapisy pro-
tokołu szacowania odpowiadały 
danym zgłoszonym do ARiMR. 
Ponadto rolnik powinien posia-
dać dane dotyczące produkcji 
zwierzęcej w zakresie średnio-
rocznej liczby sztuk jakie hodu-
je. Ponadto powinien posiadać 
wiedzę na temat nieponiesio-
nych kosztów w uprawach. Rol-
nicy będą mogli ubiegać się o 
odszkodowanie z tytułu suszy 

jeżeli wysokość strat liczonych 
kwotowo w całej produkcji go-
spodarstwa rolnego przekro-
czy wysokość 30%. Wnioski o 
odszkodowanie będzie przyj-
mować ARiMR. Do wniosku 
konieczne będzie posiadanie 
protokołu szacowania szkód. 
Druki wniosków o oszacowanie 
szkód dostępne są na stronie in-
ternetowej gminy Kościerzyna, 
w biurze obsługi interesantów 
Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. 
Strzelecka 9, 83-400 Kościerzy-
na oraz u sołtysów.

K. Lisakowski

DOBRY START - 300 zł dla ucznia
Program „Dobry Start”  to 300 
zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczy-
nających rok szkolny. Rodzi-
ny otrzymają świadczenie bez 
względu na dochód. Wniosek 
o świadczenie „Dobry Start”- 
można składać online już od 1 
lipca przez stronę empatia.mr-
pips.gov.pl lub przez bankowość 
elektroniczną oraz od 1 sierpnia 

w formie papierowej. Wniosek 
należy złożyć do 30 listopada 
w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Kościerzynie. 
Świadczenie „Dobry Start” przy-
sługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole,  aż do ukoń-
czenia przez nie 20. roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne, uczące 
się w szkole, otrzymają świad-
czenie do ukończenia przez nie 

24. roku życia. Wniosek będzie 
można składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie. Złożenie wnio-
sku w lipcu lub w sierpniu gwa-
rantuje wypłatę świadczenia 
nie później niż do 30 września. 
Gdy wniosek zostaje złożony w 
kolejnych miesiącach to pomoc 
do rodziny trafi w ciągu 2 mie-
sięcy od dnia złożenia wniosku. 

Świadczenie  nie będzie przy-
sługiwać na dzieci uczące się 
w przedszkolu oraz realizujące 
roczne przygotowanie szkolne 
(tzw. zerówka).

J. Okoniewska
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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 spra-
wozdanie 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.  

Wydarzyło się w sołectwach...
Sarnowy
- Lampy: k/Czapiewski, LED 
dz. Nr 225/2, LED kier. Mały 
Podleś
- Nowa nawierzchnia asfaltowa 
do drogi powiatowej
- Położenie płyt YOMB – trzy 
lokalizacje
- Wyrównanie drogi do jeziora 
Drzędno
- Remont placu zabaw

- Nawierzchnia asfaltowa  kier. 
Mały Podleś (projekt + przesta-
wienie słupów energetycznych)
- Próg zwalniający z kostki be-
tonowej
Plany na 2018 rok:
- Dokończenie asfaltu od p. T. 
Kalinowskiego do p. Cz. Cyra
- 1 lampa obok p. Janikowskich 
i p. Żywickich 
- Wiaty na przystankach PKS 
obok p. Rolbieckich i przy sali 
wiejskiej
- Rozpoczęcie procesu budo-
wy linii transportu rowerowe-
go wzdłuż drogi wojewódzkiej 
DW 214

Skorzewo
- Rozbudowa sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej
- Asfalt – ul. Kościelna – od fi-
gury do drogi wojewódzkiej

- Projekt asfaltu na ul. Rekow-
skiej + skrzyżowanie (rondo) i 
odwodnienie
- Przepust Ø40 cm przy ul. Ko-
ścielnej
- Progi zwalniające (ul. Kościel-
na,  przy budynku gimnazjum)

- Poszerzenie drogi (za stawa-
mi rybnymi)
- Bariery ochronne metalowe – 
droga do Częstkowa
- Lampy: ul. Sportowa, ul. Dłu-
ga, ul. Wodna, ul. Kościelna, 
LED Skrzyżowanie ul. Kościel-
na, ul. Rekowska (k/hydrofor-
ni), ul. Na Wzgórzu, ul. Wodna, 
LED ul. Kwiatowa, ul. Kaszta-
nowa, ul. Kościelna, ul. Leśna
- Remont wraz z przebudową 
wodociągu ul. Rekowskiej

- Studnia chłonna na ul. Kwia-
towej
- Studnia chłonna na ul. Jezior-
nej - nawierzchnia asfaltowa
- Wjazdy  na posesję ul. Ogro-
dowa
- Przejście dla pieszych - ul. 
Peplińskiego
- Projekt rozbudowy sieci wod-
-kan (rejon dworca PKP)
- Projekt wodociągu pod Częst-
kowo
- Kanalizacja sanitarna (przy 
ul. Kolejarzy)
- Remont placu zabaw

- Asfalt - ul. Długa,
- Asfalt - ul. Brzozowa,

- Asfalt - ul. Wodna,
- Remont szkoły
- Budowa chodnika wzdłuż ul. 
Kościelnej,
- Remont nawierzchni (nakład-

ka asfaltowa) ul. Lipowa,
- Wodociąg w kierunku Ko-
ścierzyna Wybudowanie,
- Budowa kanalizacji - osiedle 
za hydrofornią,
- Budowa sieci wod-kan  ul. 
Wodna - ul. Źródlana,
- Budowa wodociągu w kierun-
ku Częstkowa,
- Utwardzono tłuczniem drogę 
boczną od ul. Kościelnej,
- Poszerzenie drogi i utwardze-
nie tłuczniem drogi do p. Wanta,
- Budowa boiska wielofunkcyj-
nego oraz chodnika,
- Budowa miasteczka rowero-
wego służącego również jako 
parking przy boisku,

Plany na 2018 rok:
- Położenie płyty YUMB na ul. 
Wąskiej,
- Położenie asfaltu na ul. Na 
Wzgórzu,
- Położenie asfaltu na ul. Spor-
towej,
- 1 lampa na ul. Kolejarzy,
- 1 lampa ul. Kwiatowa,
- 1 lampa ul. Kościelna przy 
progu zwalniającym na przej-
ściu dla pieszych,
- Budowa szkoły w Skorze-
wie – przetarg (rozbiórka starej 
szkoły, rozpoczęcie budowy 
nowych budynków, oddanie do 
użytku wrzesień 2019 r.),
- Rozpoczęcie procesu budo-
wy linii transportu rowerowe-
go wzdłuż drogi wojewódzkiej 
DW 214 – projekt budowlany,
- Rozpoczęcie projektu termo-
modernizacji budynku szkoły 
podstawowej (w związku z 
ofertami na wykonanie termo-
modernizacji przekraczającymi 
o 700.000 zł środki zaplanowa-
ne w budżecie gminy, inwesty-
cja przeniesiona na 2019 rok),
- Złożenie wniosku o dofinan-

sowanie z Programu „Otwarte 
Strefy Aktywności” (siłownia na 
świeżym powietrzu) -  Skorzewo,
- Remont drogi wojewódzkiej 
nr 214 na odcinku Stężyca – 
Skorzewo - 2 km (dotacja dla 
Urzędu Marszałkowskiego na 
modernizację drogi).

Stawiska
- Chodnik od przystanku PKS 
do p. Lemka + odwodnienie,

- Bariery drogowe przy moście,
- Nakładka asfaltowa od drogi 
wojewódzkiej do drogi woje-
wódzkiej – przez wieś Stawi-
ska,
- Dziury w asfalcie – położono 
dywanik asfaltowy,
- Stawiska – Małe Stawiska - 
położenie nawierzchni asfalto-
wej,
- Przepust pod drogą pod Dę-
bogóry,
- Próg zwalniający,
- Wodociąg w kierunku Małe 
Stawiska,
Plany na 2018 rok:
- Nowa nakładka asfaltowa na 
drodze od Stawisk w kier. Sze-
najdy (w przypadku oszczęd-
ności po przetargowych),
- Droga w kier. Domu Pomocy 
Społecznej „Kaszub” - podwyż-
szenie niwelety drogi na wyso-
kość stawu i utwardzenie płyta-
mi YUMB na dł. ok 150 m,
- Oświetlenie progu zwalniają-
cego przy sklepie – 1 lampa,
- Rozpoczęcie realizacji pro-
jektu „Pomorskie Szlaki Kaja-
kowe - Wierzycą przez Kaszu-
by na Kociewie”: przenoski w 
Stawiskach.



Nr 50 LIPIEC 2018 r. 5 

Sycowa Huta
- Położenie asfaltu od Pomnika 
Leśnika,

- Lampy Nowe osiedle,
- Kolejny odcinek asfaltu od 
Pomnika Leśnika w kierunku 
kapliczki,
Plany na 2018 rok:
- 1 lampa obok p. Bajonczak – 
Lizaki,
- Oświetlenie na drodze gminnej 
w Lizakach przy działce nr 73/7 
- sklep p. Miedzak – 1 lampa,
- Pozyskanie dofinansowania 
na budowę sieci kanalizacyjnej 
na terenie Sycowej Huty,
- Rozpoczęcie procesu budowy 

sieci kanalizacyjnej miejsco-
wości Grzybowo, Grzybowski 
Młyn, Sycowa Huta w kier. 
Oczyszczalni w Łubianie,
- Modernizacja drogi powiato-
wej na odcinku Kościerzyna- 
Wdzydze - dotacja dla powiatu 
kościerskiego,

Szarlota
- Chodnik od drogi powiatowej 
do wjazdu do Hotelu „Szarlota”,
- Lampa LED dz. nr 131,

- Remont nawierzchni asfal-
towej od drogi powiatowej do 
Hotelu „Szarlota”,
- Remont nawierzchni asfalto-
wej (łaty),
- Koryta betonowe na wjeździe 
na posesję nr 1a,
- Strefa zamieszkania w Ryba-
kach – ustawiono znaki,
Plany na 2018 rok:
- Sieć wodociągowa do Rybak,
- Rozpoczęcie realizacji pro-
jektu „Pomorskie Szlaki Kaja-
kowe – Górna Wda” - przystań 
kajakowa w: Rybakach,
- Modernizacja drogi powiato-
wej na odcinku Kościerzyna- 
Wdzydze - dotacja dla powiatu 
kościerskiego,
- Lampa LED przy Nandruku,

Szenajda
- Remont cząstkowy na-
wierzchni asfaltowej (łaty) – 

droga do Stawisk,
- Lampy: k/placu gminnego, k/
zabudowania nr 8,
- Remont placu zabaw,

- Wodociąg dla miejscowości 
Szenajda od Juszek,
Plany na 2018 rok:
- Nowa nakładka asfaltowa 
na drodze od Stawisk w kie-
runku Szenajdy (w przypadku 
oszczędności po przetargo-
wych),
- Nowa nakładka asfaltowa na 
drodze przez wieś.

 

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, uzy-
skujemy 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 czwar-
tek 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.
Grupa AL-ANON „ZAUFANIE” zaprasza w każdy piątek w 
godz. 18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej sta-
cji PKP, w górnej sali, wejście od strony torów). W ostatni piątek 
miesiąca organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich za-
interesowanych.

Pociągiem na wakacje
23 czerwca 2018 r. uruchomio-
no nowe połączenie kolejowe 
z Bydgoszczy przez Czersk 
do Kościerzyny. To duże uła-
twienie nie tylko dla turystów 
odwiedzających Kaszuby, ale 
także dla mieszkańców powiatu 
kościerskiego. Dzięki inicjaty-
wie marszałka województwa 
pomorskiego i samorządów lo-
kalnych po latach przerwy po-
wróciły połączenia pasażerskie 
na trasie Czersk – Kościerzy-
na, kursujące w ramach relacji 
bezpośredniej z Bydgoszczy. 
Przewozy za kwotę 123,5 tys. 
zł finansowaną z budżetów sa-
morządów realizować będzie 
Arriva RP Sp. z o.o. Swoją „ce-
giełkę” do przejazdów dołożyła 
także Gmina Kościerzyna, dofi-
nansowując połączenia kolejo-
we w kwocie 7.850 zł
Umowę z operatorem Arriva RP 
Sp. z o.o. podpisano 21 czerwca 
2018 r. na dworcu w Kościerzy-
nie. Obok marszałka Mieczy-
sława Struka w uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomor-
skiego, radni województwa po-
morskiego oraz samorządowcy 
z Kościerzyny, Czerska, Kar-
sina i Chojnic. Był także Wójt 

Gminy Kościerzyna Grzegorz 
Piechowski.
Pociągi na trasie Bydgoszcz – 
Kościerzyna kursować będą w 
soboty, niedziele i święta od 23 
czerwca do 30 września 2018 
r. Uruchomione są cztery kur-
sy: dwa z Bydgoszczy w godz. 
7.04 i 14.45 oraz dwa z Koście-
rzyny w godz. 9.31 i 17.31.
– Nasze pociągi połączą dwa 
piękne województwa, a ich 
mieszkańcom i turystom umoż-
liwią szybki i komfortowy 
dojazd do wielu atrakcyjnych 
miejsc – zapewnia Piotr Ha-
lupczok, prezes Zarządu Arri-
va RP. Z Bydgoszczy dojechać 
będzie można na Kaszuby w 
niecałe dwie godziny, trasę mię-
dzy Czerskiem a Kościerzyną 
pociąg pokona w 40 min. W 
Kościerzynie połączenie będzie 
skomunikowane z pociągami ja-
dącymi do i z Gdańska i Gdyni.
W pociągach będą obowiązy-
wać wszystkie ulgi ustawowe i 
oferty promocyjne, w tym bilet 
turystyczny oraz Karta Dużej 
Rodziny. Pasażerowie w ofer-
cie znajdą ponadto rowerową 
promocję, w ramach której ro-
wer będzie można przewieźć za 
symboliczną złotówkę.

Red.
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Nowe boiska w Wąglikowicach, 
Łubianie i Wielkim Podlesiu
Zakończyła się budo-
wa boisk wielofunk-
cyjnych dofinanso-
wanych ze środków 
Ministra Sportu i Tu-
rystyki. Nowe obiekty, 
które powstały w Wą-
glikowicach, Łubianie 
i Wielkim Podlesiu od-
dano już do użytku. W 
uroczystościach prze-

kazania boisk do użytkowania 
uczestniczyli przede wszystkim 
uczniowie, którzy będą korzy-
stać z nowej infrastruktury spor-
towej, a także zaproszeni goście. 
Nowe miejsca przeznaczone do 
uprawiania sportu składają się z 
boiska do piłki ręcznej/nożnej, 

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „Poprawa jakości powietrza 
poprzez instalacje niskoemisyjne na terenie gminy Kościerzyna w roku 2017”
W roku 2017 gmina Kościerzy-
na pozyskała środki finansowe 
wspomagające prace związane 
z poprawą jakości powietrza po-
przez instalacje niskoemisyjne.  
W dniu 29 września 2017 roku 
gmina Kościerzyna zawarła 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Gdań-
sku umowę nr WFOŚ/D/III-
11/217/2017 o dotację celową 
na dofinansowanie zadania 
pod nazwą „Poprawa jakości 
powietrza poprzez instalacje 
niskoemisyjne na terenie gmi-
ny Kościerzyna w roku 2017”. 
Dnia 28.11.2017r. sporządzono 
aneks do ww. umowy. Zada-
nie jest zgodne z programem 
ograniczenia niskiej emisji na 
terenie gminy Kościerzyna, 
przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Kościerzyna nr V/172/16 z dnia 

21 czerwca 2016r. w sprawie 
zmiany Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Koście-
rzyna na lata 2016-2020 oraz z 
zasadami przyznawania dotacji 
celowych, który przyjęty został 
uchwałą Rady Gminy Koście-
rzyna nr VIII/308/17 z dnia 
25.08.2017r. oraz jej zmiana z 
dnia 26.09.2017r. nr IX/316/17 
w sprawie zasad przyznawania 
dotacji celowych ze środków 
budżetu Gminy Kościerzyna 
na zadania związane z popra-
wą jakości powietrza poprzez 
instalacje niskoemisyjne na 
terenie Gminy Kościerzyna z 
wykorzystaniem środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Zadanie 
dotyczy instalacji niskoemisyj-
nych lub bezemisyjnych źródeł 

ciepła dla mieszkańców z tere-
nu gminy Kościerzyna. Całko-
wity koszt zadania wyniósł 749 
779,46 zł. Koszt kwalifikowany 
zawierał budowę nowych in-
stalacji w zakresie kotłów ga-
zowych, kotłów na pellet oraz 
pomp ciepła.
Dotacja na realizację zadania 
wyniosła: WFOŚiGW w Gdań-
sku: 179 279,88 zł i Gmina 
Kościerzyna: 71 711,95 zł. W 
ramach zadania wykonano 42 
instalacji: 32 kotły na pellet, 
6 kotłów gazowych, 4 pompy 
ciepła. Dofinansowanie kształ-
tuje się na poziomie do 33,48 
% kosztów kwalifikowanych w 
tym: 23,91% z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku, 9,56% stanowi dofinanso-
wanie ze środków gminy, pozo-

stałe koszty ponieśli dotowani, 
czyli właściciele nieruchomo-
ści. Dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku jest wynikiem 
programu „czyste powietrze”. 
Celem tego programu jest po-
prawa jakości powietrza po-
przez instalacje niskoemisyjne. 
Przewidywane zmniejszenie 
zużycia węgla wyniesie około 
204,7 Mg. Redukcja emisji py-
łów wyniesie 3,806 Mg, SO2 
– 1,944, CO-8,439, a redukcja 
emisji CO2 wyniesie 366,628 
Mg/rok. 

M. Lehmann, K. Lisakowski

Radni Rady Gminy Kościerzyna 
zapraszają na dyżury. 

Szczegółowe informacje o kontakcie 
z poszczególnymi radnymi znaleźć 

można na stronie internetowej 
www.koscierzyna.pl 

w zakładce „Rada Gminy”.

dwóch boisk do koszykówki, 
boiska do tenisa ziemnego i 
boiska do siatkówki. Dodat-
kowo w Łubianie została zbu-
dowana bieżnia o nawierzchni 
poliuretanowej długości około 
200 m.

Red.
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Sportowe zmagania seniorów Powiatu Kościerskiego
7 czerwca 2018 r. w Wielkim 
Klinczu miała miejsce XI Spar-
takiada Seniorów o Puchar Wój-
ta Gminy Kościerzyna. Orga-
nizatorami sportowej imprezy 
byli: miejscowe Koło PZERI; 
Zakład Sportu, Kultury i Tu-
rystyki  Gminy Kościerzyna; 
Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Kościerzynie oraz 
lokalne sołectwo. Na zaprosze-
nie Grzegorza Piechowskiego, 
wójta Gminy Kościerzyna oraz 
Zespołu ds. Seniorów w XI 
Spartakiadzie uczestniczyła po 

raz pierwszy drużyna seniorów z 
partnerskiej Gminy Pniewy pod 
wodzą Bernadety Markiewicz – 
kierownik OPS w Pniewach. Do 
rywalizacji przystąpiły drużyny 
w następujących konkurencjach: 
1) kręgle, 2) ringo, 3) strzały do 
bramki, 4) unihokej – slalom na 
czas, 5) bieg na czas z przedmio-
tem (książką) na głowie, 6) rzut 
piłką palantową w parach, 7) 

rzuty do kosza i 8) tor przeszkód 
na czas. Zmagania zawodników 
były wspierane gromkim aplau-
zem kibiców, którzy oklaskiwali 
wszystkich zawodników. W tej 
dziedzinie wyróżniała się dru-
żyna z Pniew ze swoimi cheer-
leaderkami, które wprowadziły 
atmosferę radości i wspaniałej 
zabawy. Podczas zawodów zda-

rzały się komiczne sytuacje, np. 
w torze przeszkód pokaz turlania 
różnymi technikami lub ekwi-
librystyczne popisy w biegu z 
przedmiotem na głowie. W tej 
konkurencji niedościgłym mi-
strzem okazał się Z. Brzeziński 
(Wielki Klincz). Cała drużyna 
gospodarzy zajmowała czołowe 
lokaty. Natomiast prawdziwą 
mistrzynią w celnych rzutach do 
kosza dała się poznać Bogumiła 
Nadolna (też W. Klincz). W rzu-
tach piłką palantową niezwykłą 
precyzją wykazał się Z. Stencel. 
Zresztą zawodnicy z Kościerzy-

ny – Irena Mey-
er, Mirosława 
Skwierawska, 
Bogumiła Okrój 
i Henryk Stal-
ka wygrywali 
swoje dyscy-
pliny. Walka o 
miejsca na po-
dium i o Puchar 
Wójta Gminy 

Kościerzyna była zacięta, ale z 
zachowaniem zasad fair play. 
W całym turnieju zwycięstwo 
odniosła drużyna z Wielkiego 
Klincza. Oprócz konkurencji 
technicznych toczył się turniej 
gry w warcaby, który sędziowali 
Teresa i Jerzy Preis oraz ufun-
dowali nagrody dla wszystkich 
zawodników. Mistrzem w tej 
dyscyplinie został reprezentant 
Kłobuczyna. Drugie miejsce za-
jął przedstawiciel Skorzewa, a 
trzecie Anna Żygowska z Wiel-
kiego Klincza. T. Preis zorgani-
zowała również grę ekologiczną 
– układanie puzzli o czystym po-
wietrzu, która także miała burz-
liwy przebieg. Dla uspokojenia 
nastrojów wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody ufundowane 
przez T. i J. Preis. Turniej XI 
Spartakiady Seniorów o Puchar 
Wójta Gminy Kościerzyna sę-
dziowali: sędzia główny – Mar-
cin Helta, sędziowie liniowi 
– Mariola Cybula oraz Ilona Ko-
ścielska. Nad tablicą wyników 
czuwała niezawodna sołtys K. 
Marczyk. W prowadzeniu kon-
kurencji pomagały uczennice 
Zespołu Kształcenia w Wielkim 
Klinczu.
I miejsce zajęła drużyna z Wiel-
kiego Klincza, zdobywając Pu-
char Wójta Gminy Kościerzyna, 
II miejsce przypadło zawodni-
kom z Kościerzyny, III miejsce 
uzyskali sportowcy z Nowego 
Barkoczyna, IV miejsce wywal-

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 

czyli reprezentanci Karsina, V 
miejsce zajęli seniorzy z Pniew, 
VI miejsce – Kłobuczyno, VII 
miejsce – Skorzewo. Nagrody 
za zajęcie I, II i III miejsca ufun-
dował wójt Gminy Kościerzyna 
oraz Zakład Sportu, Kultury i 
Turystyki G. K. Pani Sołtys K. 
Marczyk wręczyła wszystkim 
drużynom kosze ze słodycza-
mi. Również wykonała piękne 
dyplomy dla wszystkich dru-
żyn i gości. Nagrody, dyplomy 
i upominki wręczali wójt G. 
Piechowski, przewodniczący Z. 
Stencel i L. Knyba oraz E. Brze-
zińska.
Po zakończeniu sportowych 
zmagań wszyscy udali się do 

Sali Wiejskiej, gdzie czekał na 
nich poczęstunek, a także or-
kiestra z ulubionymi przeboja-
mi z lat 60-70-ych. Serdeczne 
podziękowania należą się wła-
dzom Gminy Kościerzyna, orga-
nizatorom, a przede wszystkim 
członkom Koła PZERI, którzy 
na swe barki wzięli przygoto-
wanie wielkiej imprezy, potraw, 
ciast. Dziękujemy wszystkim za 
pomoc i wsparcie, a kibicom w 
różnym wieku za życzliwy do-
ping.

Elżbieta Brzezińska
przewodnicząca Koła PZERI 

w Wielkim Klinczu
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LUBIANA CUP 2018 - nasz lokalny mundial!
16 czerwca w Łubianie odbył 
się turniej piłki nożnej Lubiana 
CUP 2018. W rozgrywkach ry-
walizowało 13 zespołów w rocz-
niku 2010-2011 oraz 10 drużyn 
z rocznika 2007-2008. Mecze 
odbywały się na dwóch boiskach 
orlik oraz stadionie znajdującym 
się Łubianie. 
23 zespoły, ponad 260 zawodni-
ków, 82 meczów, 300 bramek, 
tak w wielkim skrócie można 
podsumować turniej piłki noż-
nej Lubiana Cup 2017 – relacjo-
nuje Krzysztof Recław Prezes 
LKS Ceramik Łubiana, organi-
zator turnieju. W początkowej 

fazie turnieju drużyny z roczni-
ka 2010-2011 zostały rozloso-
wanie w trzy grupy. W grupie 
A pierwsze miejsce zajęła ekipa 
KS Kaszubia Kościerzyna w gru-
pie B  Wierzyca Stara Kiszewa 
natomiast w grupie 3 – Football 
Academy Trójmiasto I. Emo-
cje były ogromne. Po rozegra-
niu przez drużyny wszystkich 
meczów grupowych drużyny z 
miejsc 1 - 2 awansowały do Ligi 
Mistrzów, natomiast drużyny z 
miejsc 3 - 4 do Ligi Europejskiej. 
W początkowej fazie turnieju 
drużyny z rocznika 2007-2008 
zostały rozlosowanie w dwie gru-

py. W grupie A pierwsze 
miejsce zajęła ekipa 
Wierzyca Stara Kisze-
wa natomiast w grupie 
B Radunia Stężyca. Po 
rozegraniu przez druży-
ny wszystkich meczów 
grupowych nastąpił faza 

pucharowa -  dodaje Krzysztof 
Recław. Patronat Honorowy 
nad turniejami objęli: Starosta 
Kościerski – Alicja Żurawska, 
Wójt Gminy Kościerzyna – 
Grzegorz Piechowski, Prezes 
Zakładów Porcelany Stołowej 
LUBIANA S.A. – Zbigniew 
Andrzejewski, Prezes Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej 
w Gdański – Radosław Michalski.  
Dzieci, Rodzice i Zarząd Klubu 
Ceramik Łubiana pragną podzię-
kować wszystkich partnerom i 
sponsorom, którzy pomogli w or-
ganizacji turnieju oraz pomagają 
w bieżącej działalności klubu. 
Dziękujemy: Zakładom Porce-
lany Stołowej LUBIANA S.A; 
Gminie Kościerzyna; Starostwu 
Powiatowemu w Kościerzynie; 
Miastu Kościerzyna; Zakładowi 
Sportu, Kultury i Turystyki w 
Gminie Kościerzyna; Lubianie 
Hurt Sp. z o.o.; Zakładowi Robót 

Ogólnobudowlanych Stanisław 
Repiński; Wytwórni Prefabry-
katów Żelbetowych ELBUD 
Gdańsk Sp. z o.o; PPHU MAKS-
BET; Zakładowi Stolarskiemu 
STOLBON; Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Wdzydz; Sołectwu 
Łubiana; Zespołowi Kształcenia 
w Łubianie; Parafii Łubiana; Za-
jazdowi Leśny Dworek; OW Wo-
rzałówka; Panu Markowi Theus, 
Krzysztofowi Lisakowskiemu, 
Rafałowi Jażdżewskiemu oraz 
Marcinowi Żurkowi Radnym 
Gminy Kościerzyna.

Ceramik Łubiana

Wdzydze – 1300 biegaczy na II Festiwalu Biegów Polski Północnej
Aż 1300 biegaczy z kraju i zagra-
nicy ciężko walczyło, zmagając 
się z kilometrami i upałem. W 
dniach 8-10 czerwca br. odby-
wał się II Festiwal Biegów Polski 
Północnej – Najlepsza Impreza 
Biegowa na Pomorzu. Został po-
bity znaczny rekord frekwencji.
Podczas trzech dni mogliśmy 
kibicować  w biegach na 1,6 i 5 
km, 10 i 15 km, w VI Półmarato-
nie Stolema (21 km) oraz biegach 
dzieci i młodzieży Małe Kaszuby 
Biegają. Wielkie emocje wzbu-
dził niecodzienny i szalony Bieg 
Przebierańców – widzieliśmy na 
żywo tropikalne zwierzęta, po-
stacie z różnych bajek i krajów. 
Odbył się także Marsz Nordic 
Walking oraz Rajd Rowerowy. 
Na festiwalowej scenie można 
było usłyszeć różne koncerty.
Super impreza, organizacja i 
atmosfera!!! Wielkie podzię-

kowania dla całego zespołu 
organizatorów, Dyrektora , za-
bezpieczenia : straży gminnej, 
straży pożarnej, opiece medycz-
nej - BRAWO!!! Dla wszystkich 
!!! – pisze jeden z uczestników 
imprezy
Pokonując wszystkie pięć dy-
stansów Festiwalu zawodnicy 
walczyli o tytuł oraz statuę Hard 
Runnera – Kaszubskiego Super 
Stolema. Tych twardzieli było aż 
130, mieli oni w nogach łącznie 
52,6 km.
Uważam, że organizatorzy spisa-
li się na piątkę z plusem. Jeszcze 
nigdy nie widziałam tylu punk-
tów z wodą na trasie. Wszystko 
odbywało się sprawnie i tak jak 
należy. Ogromne podziękowania 
dla panów strażaków za te po-
dawane kubeczki z wodą i kur-
tyny wodne. Brawa należą się 
każdemu: wolontariuszom, pani 

od kawy, państwu od zup-
ki i wspaniałym spikerom 
– Wasz doping dodawały 
mocy. Nie pozostało nam 
nic innego jak odliczać dni 
do kolejnego festiwalu. Do 
zobaczenia za rok. – pod-
sumowuje Hard Runnerka 
Karolina Stachowicz ze 
Skórcza.
Dyrektor II Festiwalu Biegów 
Polski Północnej – Henryk 
Miotk, składa ogromne podzię-
kowania za ogromną pomoc i za-
angażowanie Ochotniczym Stra-
żom Pożarnym z terenu Gminy 

Kościerzyna, wolontariuszom 
oraz wszystkim tym, bez których 
ta wielka impreza nie doszłaby 
do szczęśliwego finału. 

Dziękuję także za współpracę 
Gminie Kościerzyna – podsumo-

wał Dyrektor Miotk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, 
że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej inter-
wencji 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.


