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Szkoła w Wielkim Podlesiu świętuje jubileusz 25-lecia
17 maja 2019 roku Szkoła Podstawowa im.
Kontradmirała Xawerego Czernickiego
w Wielkim Podlesiu świętowała jubileusz
25-lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowana została uroczysta akademia, podczas
której uczniowie przypomnieli najważniejsze momenty z życia placówki oraz
pochwalili się swoimi licznymi talentami.
Historia szkoły w Wielkim Podlesiu, a właściwie budynku, w którym się mieści, zaczęła się już na przełomie XVIII i XIX wieku. Został on wzniesiony przez niemiecką
rodzinę Schnei i wchodził w skład kompleksu dworskiego pełniąc rolę budynku
mieszkalnego. Na początku XX wieku, w
wyniku przeprowadzonej na tych terenach
parcelacji, część budynku mieszkalnego
przeznaczono na szkołę. Od 1914 roku,

po wybudowaniu kościoła ewangelickiego w Wielkim Podlesiu, pozostałą część
zamieszkał miejscowy pastor. Po I wojnie
światowej, w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego, Wielki Podleś znalazł się

w granicach odradzającego się państwa polskiego. Tutejsza ówczesna
szkoła liczyła 4 klasy. W czasach
okupacji hitlerowskiej w budynku
mieściła się szkoła niemiecka. Po
zakończeniu działań wojennych,
od 1945 roku, rozpoczyna tu działalność 6-klasowa polska szkoła
powszechna. Wkrótce potem została ona powiększona o klasę VII.
4-klasowa szkoła w Wielkim Podlesiu istniała do 1978, po czym została zlikwidowana. Z chwilą zamknięcia
szkoły rozpoczął się okres jej niszczenia.
Generalny remont rozpoczął się w 1993 r.
Zachowano bryłę zabytkowego budynku i
przywrócono mu dawny wygląd zewnętrzny. Koszta budowy sięgnęły 6 miliardów
starych złotych! 1 września 1994 r.
po raz pierwszy od szesnastu lat zadźwięczał dzwonek.
W lipcu 1994 r. podjęto decyzję o budowie sali gimnastycznej, którą oddano do użytku już w 95’, a w 1999 r.
szkole nadane zostało imię kontradmirała Xawerego Czernickiego.
Tę historię przypomniała zebranym
gościom dyrektor placówki Barbara Czarnota. W kreatywny sposób
przybliżyli ją również uczniowie, którzy
podkreślali między innymi fakt, że właśnie Szkoła w Wielkim Podlesiu była
prekursorem wprowadzania nauki języka
kaszubskiego! Po raz kolejny mogliśmy

przekonać, się, że podopieczni placówki są bardzo utalentowani: zaczynając od
umiejętności wokalnych, przez recytację,
po taniec. Uczniowie udowodnili też, że
mają ogromne poczucie humoru! Nie zabrakło również wspomnień absolwentów i
przyjaciół szkoły oraz zdjęć ze szkolnych
kronik. Apel zakończył się wspólnym odtańczeniem belgijki. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz
Piechowski oraz Przewodniczący Rady
Gminy Andrzej Bober pogratulowali pani
dyrektor, nauczycielom oraz uczniom
wspaniale przygotowanej uroczystości.
Życzenia kolejnych wspaniałych lat działalności podparte zostały okolicznościowym czekiem na 10 000 zł. Szczególne
powinszowania złożyli zaprzyjaźnieni z
placówką przedstawiciele marynarki wojennej. Uczniowie otrzymali też zaproszenie od załogi okrętu ORP Czernicki.
M. Gerbatowska

Dzień Otwarty szkoły w Wielkim Klinczu
18 maja odbył się Dzień Otwarty szkoły w
Wielkim Klinczu. W tym roku motywem
przewodnim Dnia Otwartego była prezentacja talentów uczniów w ramach szkolnego „Talent show”. Licznie przybyli rodzice

i dziadkowie wysłuchali pięknych życzeń z
okazji zbliżającego się Dnia Matki, piosenek, prezentacji gry na skrzypcach, pianinie, gitarze, dowcipnego skeczu, pokazów
tańca. Wspólne spotkanie było również
okazją do podsumowania i wręczenia
nagród w szkolnych i bibliotecznych
konkursach plastycznych i recytatorskich: „Ja i moja rodzina”, „zagrożenia w sieci” i konkursie pożarniczym.
Pierwszą część Dnia Otwartego zakończyła krótka prezentacja na temat
zasad prawidłowego spalania węgla.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się atrakcyjne zajęcia, specjalnie
przygotowane na ten dzień przez nauczycieli: warsztaty plastyczne, dwie

sale gier i zabaw edukacyjnych, zabawy
matematyczne przy tablicy multimedialnej, doświadczenia chemiczne „zobacz, co
jesz?”, programowanie robotów, zajęcia z
języka kaszubskiego i ćwiczenia na torze
przeszkód. Na holu, na stoiskach wystawionych w ramach giełdy edukacyjnej oferowano książki, pluszaki, gry. Jak zwykle
duże powodzenie miała kawiarenka, oferująca gofry wypiekane w szkolnej kuchni, a także muffinki i ciasta przygotowane
przez Radę Rodziców. Kolorowy wystrój
szkolnych korytarzy dopełnił reszty, a panująca radosna atmosfera sprawiła, że trzy
godziny sobotniego spotkania minęły błyskawicznie.
Nadesłane ze szkoły w Wielkim Klinczu
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Poznajmy nowych sołtysów

Zgodnie z wynikami wyborów w sześciu sołectwach gminy Kościerzyna nastąpiły zmiany na stanowiskach sołtysów. Kim są nowi gospodarze wsi, dlaczego postanowili kandydować i jakie zmiany chcą
wprowadzić w swoich miejscowościach? Tego dowiemy się w cyklu wywiadów, które opublikowane
zostaną w „Wieściach z Naszej Gminy” oraz na stronie internetowej koscierzyna.pl.

Nowy Klincz – Katarzyna Jereczek: „Przede wszystkim współpraca”

Katarzyna Jereczek
Wiek: 45 lat
Zawód: sprzedawca
Wykształcenie: zawodowe
Zainteresowania: zajmowanie się ogrodem
w Nowym Klinczu mieszka od: 20 lat
Skąd decyzja o startowaniu w wyborach?
Stwierdziłam w rozmowie z mężem, że czas
na zmiany. Potrzeba trochę młodszej krwi i
postanowiłam, że wystartuję.
Była pani zaskoczona tym, że udało się
wygrać?
Troszkę, ale liczyłam na moich ludzi, bo dużo
rozmawiałam z mieszkańcami. To nie była
tylko moja decyzja, wielu ludzi mnie namawiało. Startowałam cztery lata temu na radną,
a teraz, za namową ludzi, miałam motywację,
bo widziałam, że chcą czegoś innego.
Jak to się stało, że zamieszkała pani w
Nowym Klinczu?

Kupiliśmy z mężem działkę po ślubie, wybudowaliśmy domek… Może nie chciałam
koniecznie, żeby to był Nowy Klincz, ale w
tamtych latach było strasznie ciężko dostać
działki. Chciałam mieszkać w Łubianie, bo
jestem w Łubiany, ale nie żałuję. Nowy Klincz
jest fajną miejscowością - mamy blisko Kościerzynę i mamy pracę, bo powstają różne zakłady. Mamy blisko obwodnicę - to jest super.
Mamy szkołę, która teraz ma 8 lat. Uważam,
że to jest jedno z najlepszych miejsc. Mam
świetnych sąsiadów, mieszkam tu dwadzieścia
lat i nigdy się z nimi nie kłóciłam.
Jak mieszkańcy mogą się z panią skontaktować?
Najlepiej przez telefon, numer jest ogólnodostępny. Ale jest też strona na Facebooku:
Sołectwo Nowy Klincz, tam wstawiamy
wszystkie informacje. Mieszkańcy mogą
też przyjść do mnie do domu, nie ma problemu – Wspólna 6. Drzwi są otwarte, a ja
jestem do dyspozycji.
A pani plany? Co chciałaby pani zrobić?
Dużo! Chciałabym żeby w Klinczu powstała sala wiejska. Nie dla imprez, dla
nas, bo my nie mamy gdzie się spotykać.
Jest budynek Kultury i Sportu, ale mam
problem żeby zrobić zebranie wiejskie, bo
tam działają sekcje, sala jest wynajmowana. A przede wszystkim współpraca. Chcę
wprowadzić kwiaty, wieloletnie krzaczki i
to po kolei realizuję. Ze swojej działki przywożę, od koleżanek proszę i chcę poprosić,
żeby mieszkańcy przynieśli, a ja je posadzę.
Może w tym roku uda się zorganizować siłownię zewnętrzną. Chciałabym też, żeby
na placu zabaw były nowe ławki. Tam przy-

chodzą mamy z dziećmi, niech sobie usiądą
wygodnie. Mamy fajny plac zabaw, który
jest ubogi, ale mam nadzieję, że coś na niego dostanę.
Jeżeli chodzi o tę współpracę, to czy jest
siła w sąsiadach?
Myślę, że tak. U nas buduje się dużo młodych ludzi z małymi dziećmi. Oni chcą, tylko trzeba ich zachęcić i może tego nie było
aż tak. Ja nie neguję, że ktoś inny coś źle
robił. Nie, absolutnie. Jak było, tak było. Ja
chciałabym troszkę inaczej, wyjść do ludzi.
23 czerwca organizujemy festyn wiejski
przy szkole. Myślę, że to będzie pokazanie,
że ja wychodzę do mieszkańców. To jest
niedziela, na 15.00, żeby przyjść z rodzinami, będą zjeżdżalnie, konkursy, ciasto,
kiełbaska. Były tu festyny, ale nie do końca
takie, jak ja bym to widziała.
Jak będzie wyglądało sołectwo za pani
kadencji?
Chciałabym przede wszystkim tej współpracy. Mamy właściwie jeden Nowy Klincz,
szosę główną i drugi Nowy Klincz. I ten
drugi czuje się taki odrzucony. Chciałabym
żeby się do nas dołączył i żebyśmy byli taką
wspólną rodziną. Słucham ludzi i są pozytywnie nastawieni. Słyszałam też, że Nowy
Klincz jest jedną z najczyściejszych wiosek
w gminie Kościerzyna i to mnie bardzo cieszy. We wrześniu chcemy zrobić Sprzątanie
Nowego Klincza. Z poczęstunkiem, z kawą.
Może zrobimy konkurs, kto zbierze najwięcej śmieci. Jestem nowa, muszę zjednoczyć
tę wioskę. Ludzie są dobrzy, fajni, tylko
trzeba umieć do nich podejść.
Rozmawiała Marta Gerbatowska

Wójt otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Sesja absolutoryjna odbyła się 30 maja. W
obradach wzięło udział 13 radnych. Wójt
przedstawił raport o stanie gminy – to nowy
obowiązek samorządów. Raport obejmuje
podsumowanie działalności wójta, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Ta formuła
ma pomóc radnym w decydowaniu o udzieleniu absolutorium włodarzowi.
Wójt Grzegorz Piechowski poinformował
więc przede wszystkim o finansach i budżecie gminy. W 2018 roku na wydatki inwestycyjne wydana została kwota 21 149 165,27

zł. W sumie na zadania inwestycyjne przeznaczono 24,44% ogółu wydatków budżetu,
oznacza to, że co czwarta złotówka została
przekazana na działania inwestycyjne. Podane zostały również informacje o stanie mienia komunalnego, zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarce komunalnej. W 2018
roku Zakład Komunalny miał do dyspozycji
ponad 6,5 mln złotych z budżetu gminy przeznaczonych na inwestycje drogowe. Stopień
zwodociągowania w 2018 wynosił 85%.
W podsumowaniu sprawozdania z wykonania budżetu wójt podziękował mieszkańcom

za partycypowanie w
planowaniu i
realizacji zamierzeń oraz
gminnym
radnym, sołtysom, Radom Sołeckim i swoim współpracownikom za wspólną pracę na rzecz gminy.
Wszyscy radni byli za udzieleniem wójtowi
wotum zaufania. Jednomyślni byli również
w kwestii absolutorium.
M.Gerbatowska
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Skorzewo - Sebastian Kiełpin: „Jestem otwarty na ludzi”

Sebastian Kiełpin
Wiek: 22 lata
Zawód: mechanik
Wykształcenie: zawodowe
Praca: sanitariusz w kościerskim szpitalu,
działa w Ochotniczej Straży Pożarnej
Zainteresowania: straż, ratownictwo medyczne, jest Honorowym Dawcą Krwi
w Skorzewie mieszka od: urodzenia
Wielu młodych ludzi wyjeżdża ze wsi,
Pan postanowił nie tylko nie wyjechać,
ale też zostać sołtysem. Dlaczego?
Tak mnie namawiali, więc zdecydowałem
się, że spróbuję swoich sił i trochę ożywię tę
wioskę i coś tu się zacznie dziać większego.
Czyli do startu w wyborach przekonywali Pana mieszkańcy i sąsiedzi?
Wszyscy namawiali: Idź, Sebastian, idź.
Więc skoro tak mówili, to postanowiłem:
Idę!

To znaczy, że Skorzewo potrzebowało
zmiany sołtysa?
Z tego, co powiedzieli mi mieszkańcy, to
wyglądało na to, że zmiana była konieczna.
Zacznijmy od plusów: co w Skorzewie
działa dobrze?
Przede wszystkim radni ze Skorzewa. Mamy
mocnych radnych, którzy potrafią dużo załatwić. Mamy też dobrze działającą straż pożarną i też na pewno wszyscy ludzie sobie
pomagają. Gdy jest jakiś remont w kościele,
to przychodzi grupa osób i robi wszystko za
darmo, pomaga. Także naprawdę fajnie to
tutaj działa, jeżeli coś robimy wspólnie.
A co trzeba poprawić, co szwankuje?
Brakuje ludziom imprez integracyjnych i
właśnie takie będę chciał organizować. Ale
nie tylko chodzi o imprezy. Będę się starał
remontować drogi, jeżeli ludzie będą zgłaszali problem i realizować wiele potrzebnych działań.
Jeżeli chodzi o imprezy, to czy coś jest już
w planach?
11 maja, wspólnie z Klubem Sportowym
Skorzewo zorganizowaliśmy festyn sportowy dla dzieci z turniejem piłkarskim i piknikiem rodzinnym. Ten festyn bardzo fajnie
wypalił, mieliśmy ponad 500 osób, więc
fajnie to wyszło. Ludzie przyszli, pomagali, czy postawić ławki, czy stoły – nie było
żadnego problemu.
Na sesjach Rady Gminy często powtarza
się temat szkoły w Skorzewie. Jakie jest
Pana stanowisko w tej sprawie: lepszy
byłby remont, czy nowy budynek?
Myślę, że potrzebna jest nowa szkoła,
zwłaszcza, że dzieci będzie przybywało,
będzie ich coraz więcej. Przydałby się więc

nowo wybudowany budynek. Tak sądzi
wielu mieszkańców.
W jaki sposób chce Pan współpracować z
mieszkańcami?
Zawsze dużo chodzę po Skorzewie, rozmawiam ze wszystkimi, staram się mieć
kontakt, czy telefoniczny, czy przyjść i
po prostu pogadać. Jestem otwarty na ludzi i zawsze mogą ze mną porozmawiać o
wszystkim. Wiadomo, że nieraz jestem w
pracy, więc jest ciężej, ale można się zawsze telefonicznie umówić i nie ma żadnego problemu.
Uda się połączyć pracę zawodową z obowiązkami sołtysa?
Pewnie, że się uda. Jak się chce, to wszystko się powiedzie.
Czy mieszkańcy zgłaszali się już do pana
z pomysłami, problemami?
Były interwencje, musiałem dzwonić do
Zakładu Komunalnego o wyrównanie drogi, załatanie jakiejś dziury. Rzeczywiście,
zgłaszano takie problemy, głównie związane z infrastrukturą.
A jak się Pan czuje w roli sołtysa?
Spokojnie. Nie wywyższam się, wiem, że
muszę robić swoje, działać, żeby wszystkim żyło się tutaj dobrze i żeby mieli ze
mnie pożytek. Mam nadzieję, że wszyscy
będą ze mnie zadowoleni. Nie oczekuję
cudów, bo wiadomo, cudów nie zrobimy.
Nie mamy tak bogatej gminy, żeby zrobić
wszystko, co byśmy chcieli, ale pomału
będziemy wspólnie zastanawiali się, co
zrobić, żeby Skorzewo było na jak najwyższym poziomie.
Rozmawiała Marta Gerbatowska

zwycięzca zeszłorocznych zawodów i tym
razem była nim gmina Dziemiany. Do rywalizacji stanęły drużyny: powiatu kościerskiego, miasta Kościerzyna i gmin:
Kościerzyna, Lipusz, Karsin, Stara Kiszewa, Liniewo, Nowa Karczma i, oczywiście,
Dziemiany.
Pogoda, niestety, nie dopisała. Mimo to udało się przeprowadzić sześć z jedenastu zaplanowanych konkurencji. Zespoły sprawdziły
się w: dmuchaniu balonów na czas, slalomie
ogrodnika, biegu na trzech nogach, slalomie sołtysów rowerem do „urzędu”, marszu
na orientację z nawigatorem oraz występie
muzycznym pod tytułem „Europa i My”.
Wszystkie kompozycje były bardzo kreatywne, ale my jesteśmy szczególnie dumni
z naszej piosenki „O Tobie, Europo”.

Pod koniec spotkania włodarze samorządów uczcili 15 lat obecności Polski w Unii
Europejskiej wbiciem w drewniane pieńki
symbolicznych 15 gwoździ. Gospodarze
zapewnili nie tylko ciekawe konkurencje
i świetną atmosferę, ale również zadbali o
schronienie przed deszczem oraz poczęstunek. Gościnność nie obejmowała jednak
ustąpienia pola w rywalizacji i tak w końcowej klasyfikacji to właśnie Dziemiany
zdobyły największą liczbę punktów. Starosta Alicja Żurawska wręczyła wójtowi
Leszkowi Pobłockiemu puchar przechodni,
padła również deklaracja, że następny turniej zorganizowany zostanie przez gminę
Dziemiany w Garczynie.
M.Gerbatowska

Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego
28 maja w Dziemianach odbył się Turniej
Gmin Powiatu Kościerskiego. Mimo deszczowej pogody w amfiteatrze spotkało się
dziewięć drużyn, była wśród nich również
reprezentacja gminy Kościerzyna.
Integracja pracowników samorządowych
to główny cel organizowanego już po raz
27. Turnieju. Gospodarzem jest zawsze
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Rodnô Mòwa - eliminacje gminne w Wąglikowicach
6 maja 2019 r. w Zespole Szkół w Wąglikowicach odbyły się gminne eliminacje
48. Konkursu Recytatorskiego Literatury
Kaszubskiej „Rodnô Mòwa 2019”. Wzięło
w nich udział 21 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kościerzyna. Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i
folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie
mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej.
Uczestnicy konkursu w Wąglikowicach
byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III SP; uczniowie
klas IV - VI SP; uczniowie klas VII - VIII
SP i Gimnazjum. Komisja w składzie: Irena

Marszewska, Paulina Koziczkowska, Katarzyna Knopik oceniając prezentacje brała pod uwagę następujące kryteria: dobór
repertuaru; interpretacja utworów; kultura
słowa; ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Wysoko poziom prezentowany przez
uczniów biorących w konkursie sprawił, że
niełatwo było wybrać laureatów. Ostatecznie przyznano następujące miejsca:

II miejsce - Adrian Olszewski
III miejsce - Kinga Zaborowska
Wyróżnienie - Marta Guździoł

Uczniowie klas I-III SP
I miejsce - Witosława Dziemińska
II miejsce - Agata Rekowska
III miejsce - Zofia Drewczyńska
Wyróżnienia - Maja Turzyńska i Wiktor
Kleischmidt
Uczniowie klas IV-VI SP
I miejsce - Adam Szmaglik

Wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie nagrodzonym składamy serdeczne
gratulacje. Laureaci dwóch pierwszych
miejsc w każdej z kategorii wiekowych
reprezentowali Gminę Kościerzyna na eliminacjach powiatowych konkursu „Rodnô
Mòwa”, w Kościerzynie. Organizatorami
48. Konkursu Recytatorskiego Literatury
Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” byli: Zespół Szkół w Wąglikowicach, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie w Łubianie oraz
Gmina Kościerzyna. Szczególne podziękowania należą się Zespołowi Folklorystycznemu „Môłi Kaszëbi” z Wąglikowic, który
wystąpił w pięknym kaszubskim repertuarze dla wszystkich uczestników konkursu.
K. Knopik

Uczniowie klas VII-VIII SP i gimnazjum
I miejsce - Wiktoria Stolc
II miejsce - Paulina Pierzgalska
III miejsca - Katarzyna Mehlich
Wyróżnienie - Michalina Meyer

Zapraszamy do Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach
W majówkę rozpoczął się sezon, a wraz z nim otwarte zostały drzwi Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach. To miejsce, w którym znaleźć
można wszystkie informacje na temat ciekawych miejsc i wydarzeń w
Gminie Kościerzyna. Obecnie CUT czynny jest w weekendy, przez okres
wakacyjny będzie otwarty 6 dni w tygodniu. Wdzydze to jedno z piękniejszych miejsc na Kaszubach, nic dziwnego więc, że co roku przyjeżdża tu mnóstwo turystów. Wieś położona na terenie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego kusi przede wszystkim Kaszubskim Morzem. Malowniczy Krzyż Jezior Wdzydzkich to raj dla żeglarzy, którzy chętnie spędzają wakacje właśnie w tym miejscu. Nie brakuje też miłośników pieszych
i rowerowych wycieczek oraz osób, które po prostu chcą wypocząć na
łonie pięknej, kaszubskiej przyrody. Gości przyciąga również Muzeum
- Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich. Dla
wszystkich działa wdzydzkie Centrum Usług Turystycznych. To przede
wszystkim punkt informacyjny, w którym dowiedzieć się można wszystkiego o atrakcjach, noclegach i imprezach odbywających się w Gminie
Kościerzyna. Dostępne są tu mapy z trasami rowerowymi i szlakami pieszymi, propozycje wycieczek, informacje o wypożyczalniach sprzętu oraz
kalendarze wydarzeń sportowo-kulturalnych.
Znajduje się tu również wystawa regionalna oraz centrum koordynacji
WOPR. Budynek posiada taras, który pełni funkcję estrady. Tam właśnie
w każdą lipcową i sierpniową środę organizowane będą bezpłatne seanse
filmowe w ramach Kina Letniego. Nowością będą warsztaty rękodzielnicze organizowane przez LOT Serce Kaszub. Zajęcia będą odbywały się
w weekendy lipca i sierpnia, poprowadzą je lokalni rękodzielnicy. Mieszkańcy i turyści poznają w ich trakcie tajniki kaszubskiego haftu, rzemiosł
i kulinariów. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu w każdych około dwugodzinnych warsztatach będzie mogło uczestniczyć bezpłatnie do 20 osób.
LOT będzie prowadził zapisy internetowe.
M.Gerbatowska

5

Nr 56 CZERWIEC 2019 r.

Piknik Rodzinny w Łubianie
Impreza rozpoczęła się już w sobotę 18
maja, od plenerowego pokazu filmu Coco.
W niedzielę natomiast odbył się Piknik Rodzinny połączony z obchodami 75. rocznicy
boju pod Łubianą. Uroczystości rozpoczęły
się mszą św. w kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, po której przy obelisku odbył się uroczysty apel poległych
odczytany przez łubiańskich harcerzy i partyzantów Gryfa Pomorskiego z grupy rekonstrukcyjnej z Męcikału. Po mszy ponad
40 osób wzięło udział w rajdzie pieszym.
W międzyczasie na Orliku zorganizowano
turniej piłki nożnej o Puchar ks. Proboszcza
i prezesa spółdzielni. I miejsce zajęła drużyna „Janusze Żółci”. Główne uroczystości
odbywały się w pobliży bloku nr 10 przy
Osiedlowej. Rozpoczęło się od biegu „Żołnierzy Wyklętych” wzięło w nim udział ponad 60 osób na dystansie 1963 m. I miejsce
zajął Stanisław Wnuk, II był Sławomir Chajewski a trzeci Dawid Meyer. Wśród kobiet
najlepszą była Beata Kleinschid, II miejsce
zajęła Magdalena Stencel, a III Monika Zarach. Przy scenie zorganizowano konkurs
plastyczny, rzut jajkiem na odległość i wiele
innych atrakcji. Najważniejszym punktem

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

Przypominamy, że w Kościerzynie przy
ul. Przemysłowej 9A działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
To właśnie tam można oddać odpady wielkogabarytowe i inne, takie jak opony czy
odpady budowlane. PSZOK czynny jest:
- wtorek, środa, czwartek od 13.00 do 17.00.
- piątek, sobota od 8.00 do 12.00.
programu były dwie odrębne inscenizacje:
przyrzecznie nowoprzyjętego partyzanta i
najważniejsza - Bój pod Łubianą. Festyn
zakończył się po godz. 18.00. Uczestniczyło w nim ponad 400 osób.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014
– 2020, a całość mogła się odbyć dzięki
zaangażowaniu wielu osób, instytucji oraz
firm. Organizatorzy dziękują Urzędowi
Gminy Kościerzyna, Starostwu Kościerskiemu, PCPR, Parafii Łubiana, OSP Łubiana, Wdzydzkiej Inicjatywie Rozwoju
Turystyki, Grupom Rekonstrukcyjnym z
Męcikału, Tucholi i Złotowa, 23 Drużynie
Harcerskiej z Łubiany i 11 DH z Wielkiego
Klincza, ZPS Lubiana w Łubianie, Żwirowniom z Rybaków i Grzybowa, Godwell
Polska, 5rzelnicy „Skorpion” z Kornego,
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddz.
w Łubianie i Kościerzynie, Nadleśnictwu
Kościerzyna i Lipusz, Słupskiemu WOPR,
Spółdzielni Mieszkaniowej Millenium i
wielu innym.
P. Kwidziński

Nie truj nas dymem - warsztaty w Nowym Klinczu
„Dymy śmierdzą, trują i kosztują” – pod
takim hasłem odbyły się warsztaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym
Klinczu. Spotkanie było częścią cyklu
seminariów dla uczniów. Projekt Lokalnej Grupy Działania „Oszczędzaj, a nie
truj nas swoim dymem” prowadzony jest
przez Łucję Ptaszyńską, która od lat przekonuje, że nie istnieje bezpieczny stopień

zanieczyszczenia powietrza. W trakcie
seminarium uczniowie dowiedzieli się
przede wszystkim o szkodliwości smogu
i toksycznych substancjach zawartych w
dymie. Statystyki są zatrważające: z powodu zatrutego powietrza w 2014 zmarło
w Polsce 46 tysięcy osób, a według informacji pozyskanych od podmiotów leczniczych, w 2017 na terenie miasta i gminy
Kościerzyna zanotowano 187 zachorowań
na nowotwory układu oddechowego! Akcja Kościerskie Dymy ma być sposobem
na zdrowie i zlikwidowanie przyczyny
zachorowalności. Dzieci starały się odpowiedzieć na pytania: dlaczego ludzie zadymiają powietrze i zatruwają siebie i swoich
sąsiadów? Odpowiedzi były przeróżne: bo
nie mają czasu, nie widzą problemu, albo
nie mają pieniędzy na zmianę sposobu spa-

lania. Jak więc można zlikwidować smog?
Rozwiązań jest kilka: od wyczyszczenia
komina, przez zlikwidowanie strat energii
po zdobycie dofinansowanie na zmianę
źródła ciepła na ekologiczne. Nie bez znaczenia jest również sposób spalania opału
w przydomowym piecu, oraz (oczywiście)
jego jakość. Likwidacja smogu zależy od
dokładnego ocieplenia budynku i zmiany
sposobu spalania paliwa na współprądowy
(np. spalanie odgórne) - podkreśla Łucja
Ptaszyńska. Uczniowie biorący udział w
seminarium dostali też zadanie domowe –
wykonanie raportu, w którym znaleźć mają
się ankiety na temat spalania odpadów oraz
pomysły na likwidację smogu. Przypomnieli sobie również zasady segregowania
odpadów.
M. Gerbatowska
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Druhowie rywalizowali w Garczynie

8 jednostek OSP wzięło udział w XVIII Pikniku Strażackim, który odbył się 11 maja
w Powiatowym Centrum Młodzieży w
Garczynie. Druhowie rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych, najlepsza
okazała się drużyna z Kłobuczyna! Piknik
Strażacki połączony z obchodami Dnia
Strażaka to okazja do uhonorowania druhów za zaangażowanie na rzecz ochrony
przeciwpożarowej w Gminie Kościerzyna.
Prezes Zarządu Gminnego OSP RP, którym
jest wójt Grzegorz Piechowski, wręczył
zasłużonym strażakom medale przyznane
przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej za Zasługi dla
Pożarnictwa. Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymała druhna Ewa Borkowska, a Brązowy Medal druh Michał
Pellowski.
W tym roku do udziału w zawodach stanęło 7 jednostek typu „S” (samochodowych):
Łubiana, Skorzewo, Wielki Klincz, Kłobuczyno, Kaliska, Dobrogoszcz i Korne
oraz jedna jednostka typu „M” (posiadająca na stanie tylko motopompę): Gostomie.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji
czuwali sędziowie: Włodzimierz Ostrowski, Janusz Majkowski i Bogdan Kobus.
Pierwszą konkurencją była sztafeta pożarnicza. Tor najszybciej pokonała drużyna z
Kłobuczyna. Oto wyniki:
1. Kłobuczyno (49,21)
2. Wielki Klincz (53,03)
3. Dobrogoszcz (54,07)
4. Skorzewo (55,15)
5. Łubiana (55,35)
6. Korne (56,93)
7. Kaliska (64,68)

W ćwiczeniu bojowym bezkonkurencyjna okazała się
jednostka ze Skorzewa z rekordowym czasem 29,46 sekund! Gostomie w kategorii
„M” osiągnęło wynik 44,01.
1. Skorzewo (29,46)
2. Kłobuczyno (35,31)
3. Kaliska (40,03)
4. Korne (40,93)
5. Wielki Klincz (48,78)
6. Łubiana (56,53)
7. Dobrogoszcz (79,60)
Końcową klasyfikację drużyn w zawodach
ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej. Zwycięża
drużyna, która uzyska najmniejszą łączną
sumę punktów. W tym roku najszybsze
okazało się Kłobuczyno, tuż za nim było
Skorzewo, a na trzecim miejscu znalazło
się Korne.
Klasyfikacja generalna:
1. Kłobuczyno (84,52)
2. Skorzewo (84,61)
3. Korne (97,86)
4. Wielki Klincz (101,81)
5. Kaliska (104,71)
6. Łubiana (112,38)
7. Dobrogoszcz (133,67)
Druhowie mogli również sprawdzić się w
konkurencjach sportowych.

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 każdy czwartek o godz. 18.00 zapraszamy na MITING
AA Grupy Iskra w pomieszczeniach w sali klubowej Hali
Sportowej ul. Szkolna w Wielkim Klinczu. Miting otwarty
pierwszy czwartek miesiąca dla każdego zainteresowanego.
Grupa AL-ANON „ZAUFANIE” zaprasza w każdy piątek
w godz. 18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek
byłej stacji PKP, w górnej sali, wejście od strony torów). W
ostatni piątek miesiąca organizowany jest mityng otwarty,
dla wszystkich zainteresowanych.

Wyniki rzutu kulą
1. Józef Blok – Gostomie (34,90)
2. Krzysztof Tuszkowski – Wielki Klincz
(30,90)
3. Sebastian Szulta – Korne (27,05)
4. Jakub Czech – Kłobuczyno (23,80)
5. Mateusz Chrapkowski – Skorzewo (23,00)
6. Michał Koprowski – Dobrogoszcz (21,80)
Wyniki wyciskania ciężarka
1. Jakub Repiński – Skorzewo (61)
2. Piotr Kujach – Dobrogoszcz i Sebastian
Szulta - Korne (48)
3. Mateusz Górny – Kłobuczyno (45)
4. Hubert Kujach – Łubiana (35)
5. Damian Szymanowski – Kaliska i
Krzysztof Tuszkowski – Wielki Klincz (26)
Wielkie emocje towarzyszyły przeciąganiu
węża strażackiego. Walka była zacięta, a takiego finału jeszcze w gminnych zawodach
nie było! Ostatecznie zwyciężyło Skorzewo, drugie miejsce zajął Wielki Klincz, a na
trzecim miejscu znalazła się drużyna, którą
wspólnie stworzyli druhowie z Kornego
i Łubiany. Strażacy zostali uhonorowani
okolicznościowymi pucharami i dyplomami. Po zawodach wójt przekazał jednostkom umundurowanie oraz sprzęt pożarniczy, który podniesie aktywność bojową
jednostek oraz zwiększy bezpieczeństwo
strażaków w akcjach
ratowniczych. Do druhów trafił sprzęt łączności, ubrania specjalne i koszarowe, hełmy
i kominiarki, obuwie
strażackie i motopompy szlamowe.
W trakcie pikniku strażacy wzięli udział w
uroczystym apelu rozpoczynającym festyn
Harcerski Weekend z
Rodziną. Dla uczestników zabawy przygotowano poczęstunek w
postaci grochówki, nie
zabrakło też kiełbasek
z ogniska.
M. Gerbatowska
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Szkolenie trenerów w Skorzewie
1 maja w Skorzewie odbyła się konferencja
metodyczna dla trenerów i instruktorów piłki nożnej. Szkolenie zostało zorganizowane
już po raz drugi przez Pomorski Związek
Piłki Nożnej wraz z firmą EmSport oraz Zakładem Sportu, Kultury i Turystyki Gminy
Kościerzyna. Do Skorzewa przyjechało prawie 200 trenerów, dla których bogaty program szkoleniowy przygotowali eksperci:
Goncalo Feio - młody portugalski szkoleniowiec, absolwent Uniwersytetu w Lizbonie, pracujący m.in., w Benfice Lizbona,
Legii Warszawa (asystent Heninga Berga)
i Wiśle Kraków (asystent Kiko Ramireza).
Swoje doświadczenia trenerskie zdobywał także u boku Fernando Santosa i Jose
Murinho. Odbył staże trenerskie w AS
Roma i Arsenalu Londyn.
Michał Naulewicz jest absolwentem warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz certyfikowanym trenerem przygotowania motorycznego i fizjoterapeutą.
Pracuje jako koordynator przygotowania
motorycznego w Escola Varsovia, współ-

pracuje z Polskim Związkiem
Piłki Nożnej w ramach projektów: LAMO, ZAMO, Akademia Piłkarska Grassroots.
Rafał Kubów to absolwent
AWFiS w Gdańsku, trener
mentalny z doświadczeniem w
pracy z zespołami Legii Warszawa (I i II drużyna) i reprezentacjami Polski U-18, U-19.
Goncalo Feio w wykładzie
„Kim jestem? Tożsamość
trenera piłki nożnej” zwrócił
uwagę na rolę trenera w procesie szkoleniowym. Rafał Kubów omówił „Kształtowanie świadomości i motywacji wewnętrznej młodego zawodnika”. Po prelekcjach
odbyły się zajęcia pokazowe na boisku przy
Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie.
Trenerzy w składzie: Goncalo Feio, Jarosław Pietrzykowski, Marcin Łopusiński,
Krystian Stanios i Grzegorz Sobótka zaprezentowali lekcję treningową „Małe gry

jako forma kompleksowego przygotowania
młodego piłkarza”. Michał Naulewicz przeprowadził pokaz praktyczny „Zapobieganie
urazów w praktyce treningu - modelowa
jednostka prewencyjna”. Uczestnikami
treningu byli zawodnicy UKS Olimpijczyk Kwakowo, prowadzeni przez trenera
Krzysztofa Müllera.
Źródło: Pomorski Związek Piłki Nożnej

Wycieczka do najstarszego ogrodu dendrologicznego w Polsce
odmiany, orzecha pośredniego - jedynego w Polsce mieszańca orzecha włoskiego z orzechem czarnym, metasekwoję chińską, jeden z
najstarszych egzemplarzy w Polsce
cyprysika groszkowego odmiany
szpilkowatej, wyjątkowy egzemplarz o wielu pniach żywotnika
olbrzymiego, a także... gruszki na
wierzbie. Trasa z przewodnikiem
obejmowała też punkty widokowe nad jeziorem Borzechowskim
Wielkim. Przepiękna była też
kolekcja azalii i różaneczników,
które obecnie oszałamiająco kolorowo kwitną. Na zakończenie było
ognisko i pieczenie kiełbasek oraz
konkurs wiedzy o arboretum dla
najmłodszych. Wycieczka została
zorganizowania przez stowarzyszenie Wdzydzka
InicjatyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wa
Rozwoju
w Kościerzynie informuje,
Turystyki w
że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej,
ramach prowymagającej interwencji pomocy społecznej,
jektu
„Aby
należy zgłosić:
chronić - trzeba wiedzieć!” - po- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
znawanie
różnych
Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9
form
ochrony
środo- telefonicznie pod numerem 58/686-65-57 lub
wiska
jako
sposób
na
58/680-85-82, tel. kom. 606 435 337,
zagospodarowanie
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
czasu wolnego. In- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.
stytucja Zarządzająca

W sobotę 18 maja mieszkańcy gminy Kościerzyna uczestniczyli w wycieczce do
najstarszego ogrodu dendrologicznego w
Polsce, który znajduje się w Wirtach w
gminie Zblewo. Został założony w 1875 r.
Można w nim podziwiać bardzo ciekawe
odmiany drzew i krzewów, m.in. gatunków naturalnie występujących w Ameryce
Północnej lub w Japonii. Uczestnicy mogli
samodzielnie zwiedzać arboretum dzięki mapom i świetnie oznaczonym trasom
lub z przewodnikiem, którym był leśniczy
z Debrzyna pan Sylwester Freda. Dzięki
niemu uczestnicy poznali mnóstwo ciekawostek o oryginalnych okazach rosnących
w Wirtach. M.in. podziwiano jodłę grecką
Abies cephalonica - jej największy i najstarszy egzemplarz w Polsce, tulipanowca amerykańskiego odmianę żółtobrzeżną
- drzewo okazałych rozmiarów i rzadkiej

PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Wycieczka finansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
I. Wysiecka
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Historia Gminy Kościerzyna w odcinkach (3)
LATA 1934-1939

W latach 1933-1935 ujednolicono cały system administracji lokalnej w Polsce, do tej
pory funkcjonowały bowiem różne systemy
odziedziczone po państwach zaborczych.
W miejsce gmin jednostkowych i obwodów
wójtowskich wprowadzono gminy zbiorowe
obejmujące po kilkanaście dawnych gmin
i obszarów dworskich. Dawne gminy często stawały się gromadami – jednostkami
pomocniczymi gmin (sołectwa). Funkcje
uchwałodawcze posiadała rada gminna. Wyboru radnych dokonywało kolegium, złożone z delegatów rad gromadzkich, sołtysów
i podsołtysów wszystkich gromad. Istniał
cenzus wieku przy prawie wyborczym czynnym - 25 lat i w prawie wyborczym biernym wynoszący 30 lat. W gminach do 5 000
mieszkańców radnych było 12. Kadencja
radnych wynosiła 5 lat. W gromadach organem uchwałodawczym było zebranie gromadzkie. Zbierało się pod przewodnictwem
sołtysa lub jego zastępcy (podsołtysa). Podejmowało uchwały dotyczące danej gromady
(np. kwestie majątkowe), wybierało sołtysa
i jego zastępcę na 3-letnie kadencje. Wybrani musieli mieć ukończone 30 lat. Zebranie
gromadzkie wybierało radnych gromadzkich

w liczbie od 12 do 30. Organem wykonawczym gromady był sołtys oraz jego zastępca.
Wybory zatwierdzał starosta powiatowy. Do
sołtysa należało kierowanie sprawami gromady, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie gromady na zewnątrz. Przewodniczył
on także zebraniom. Należały do niego także
sprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego, przestrzegania przepisów, doręczania
pism sądowych, wykonywania obowiązków
związanych z poborem wojskowym. W nowym ustroju gminnym utworzono nieznany
wcześniej organ – zarząd gminy. Przejął on
część uprawnień dawnej rady gminy. Zarząd
gminy funkcjonował na czele z wójtem i
podwójcim. W skład zarządu wchodziło też
dwóch lub trzech ławników. To właśnie zarząd gminy na co dzień sprawował władzę w
gminie. Zarząd gminy przygotowywał projekt budżetu, regulaminy, instrukcje urzędu,
decydował o wydatkach. Kadencja członków
zarządu wynosiła 5 lat. Wójta oraz członków
zarządu wybierała rada gminy w głosowaniu
tajnym. Wójt był zwierzchnikiem całej gminy i aparatu urzędniczego. Miał prawo reprezentowania gminy i podpisywania umów
w jej imieniu. Dokumenty, w których były
zobowiązania finansowe gminy, należało
opatrzyć podpisem jeszcze jednego członka

zarządu gminy. Wójt był reprezentantem administracji rządowej w terenie, wykonywał
także zadania zlecone przez rząd. Na czele
urzędu gminy stał sekretarz. Jako jedyny musiał mieć odpowiednie kwalifikacje. Mianował go i zwalniał starosta powiatowy. Starosta miał prawo zwolnić wójta lub rozwiązać
radę gminy w przypadkach łamania prawa.
1934 roku w województwach zachodnich
(poznańskie i pomorskie) powołano gminy
zbiorowe. Nową gminę zbiorową należało
jeszcze podzielić na gromady (sołectwa).
Opracował Leszek Zugaj

Srebro i brąz Mistrzostw Polski SZS dla biegaczy z Gminy Kościerzyna!
26 kwietnia w Kamionie koło Sochaczewa
odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci
i Młodzieży Szkolnej w indywidualnych
biegach przełajowych, Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego. Nasz
powiat i województwo pomorskie reprezentowała trójka uczniów ze szkół Gminy
Kościerzyna. Zawody zakończyły się historycznym sukcesem biegaczy, którzy zdobyli
pierwsze w historii swoich szkół medale zawodów ogólnopolskich! Jakub Kluka, uczeń
Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu,
zdobył srebrny medal w rywalizacji chłopców rocznika 2007 na dystansie 1000m.

Amelia Pobłocka, uczennica Szkoły Podstawowej w Skorzewie, wywalczyła brązowy
medal w biegu dziewcząt rocznika 2005 na
dystansie 1000m. Julita Troka, także uczennica szkoły w Skorzewie zajęła 9 miejsce w
rywalizacji dziewcząt na 1000m rocznika
2006. Rywalizacja była bardzo trudna ze
względu na upalną pogodę (28 stopni w cieniu) i wymagające piaszczyste, leśne trasy.
Warto wspomnieć, że aby dotrzeć do finału ogólnopolskiego, trzeba było przebrnąć
przez eliminacje gminne, powiatowe i wojewódzkie. Tym większe gratulacje należą się
zawodnikom a także nauczycielom WF, pa-
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nom Grzegorzowi Tuszkowskiemu i Leszkowi Zblewskiemu, którzy przygotowywali
uczniów do tych zawodów.
Opracowanie: UKS Olimpijczyk Skorzewo

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80,

Komendant Straży Gminnej
Rafał Traczykowski - tel. 609 138 132,
Aplikanci Straży Gminnej: Daria Kosedowska
tel. 603-577-699, Paweł Jereczek - tel. 603 568 219
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42,
Policja 58 680 32 00,
Dzielnicowy: Mł. Asp. Dawid Hering - 603-568-251,
Straż Pożarna 58 686 33 68,
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie)
58 686 06 66,

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

