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Dożynki Gminne we Wdzydzach
24 sierpnia na scenie letniej we
Wdzydzach odbyły się Dożynki
Gminne 2014. Po Mszy Świętej
odprawionej w Kościele pw. Św.
Barbary na terenie Muzeum –
Kaszubskiego Parku Etnograficznego barwny korowód
dożynkowy udał się do Centrum
Usług Turystycznych, gdzie
zaplanowano dalsze uroczystości. Starostami tegorocznych dożynek gminnych byli
państwo Jarosława i Jacek
Kuklińscy z Wdzydz, którzy
zgodnie z tradycją przekazali
chleb z tegorocznych plonów na
ręce włodarzy Gminy Kościerzyna: Wójta Grzegorza Piechowskiego oraz Przewodni-

czącego Rady Gminy Zygmunta
Szulista, podzielili chleb pomiędzy uczestników dożynek.
Święto plonów było również
okazją do uhonorowania
mieszkańców gminy dyplomem i
nagrodą rzeczową. Wśród wyróżnionych znaleźli się aktywni
rolnicy z Gminy Kościerzyna:
Jarosława i Jacek Kuklińscy starostowie dożynek oraz Jan
Lorbiecki, Kazimierz Wenta,
Władysław Kuczkowski,
Stanisław Lipski, Zenon Hetmański, Zenon Datta, Marek
Lewandowski, Eugeniusz Domarus, Marian Fajtek. Dożynki
były również okazją do wręczenia nagród resortu rolnictwa –
odznaką „Zasłużony dla
Rolnictwa” wyróżniono
rolników – Halinę Norek, Franciszka Gostkowskiego, Kazimierza
Nadolnego, Romana
Hildebrandt, Mariana
Przytarskiego, Kazimierza Konkol, Ludwikę
Szwichtenberg, Jerzego

Starostowie dożynek
Jarosława i Jacek Kuklińscy są
małżeństwem od 17 lat.
Prowadzą gospodarstwo
ogrodnicze w pięknej
turystyczno-malowniczej
miejscowości Wdzydze. Mają
dwoje dzieci: córkę Zuzannę w
wieku 16 lat, która obecnie
rozpoczyna naukę w Liceum
Ogólnokształcącym w

Kościerzynie i syna Mateusza 9
lat, uczęszcza do szkoły
podstawowej w Wąglikowicach.
Historia ogrodnictwa Państwa
Kuklińskich sięga roku 1970,
kiedy to założył je dziadek Józef
Pellowski wraz z żoną. Następnie
w latach 80-tych przejęła je
mama Bożena, która pracuje w
ogrodnictwie do dziś. Jest to więc
rodzinna tradycja, gdyż Państwo

Hiller, Jarosławę i Jacka
Kuklińskich. W ramach
uroczystości dożynkowej
rozegrano także IV Turniej
Sołectw Gminy Kościerzyna.
Zwycięstwo należało do
Grzybowa, II miejsce zajęło
sołectwo Kłobuczyno, a III
miejsce Nowa Wieś. Na
wszystkich uczestników
imprezy czekało wiele
atrakcji, zarówno na scenie,
jak i poza nią. Gwiazdą
wieczoru była Weronika
Korthals, która wprowadziła
wszystkich w znakomity
nastrój.

Jarosława i Jacek Kuklińscy są
już trzecim pokoleniem, które
przejęło ogrodnictwo. Produkcję
rozpoczynali od dwóch tuneli
foliowych i od uprawy warzyw.
Następnie przyszła kolej na
kwiaty, w których obecnie się
specjalizują. Ogrodnictwo
Państwa Kuklińskich nie stało
nigdy w miejscu - ważne jest dla
nich, aby nadążyć za wszystkimi

nowościami. Obecnie
mają 10 tuneli foliowych i dwie
szklarnie.

Dokończenie
na str. 2
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Dokończenie ze str. 1

W przyszłości planują dalej
rozwijać i modernizować swoje
gospodarstwo. Chcieliby wprowadzić nowsze technologie, aby
ułatwić sobie pracę oraz poprawić jakość kwiatów. W ogrodnictwie Jarosławy i Jacka Kuklińskich klient może zaopatrzyć
się we wszystkie kwiaty rabatowe i balkonowe. Sezon kwiatowy rozpoczynają już od wczesnej
wiosny, przeróżną gamą kolorów
bratków rabatowych, jak i
zwisających. Następnie dołączają do nich kwiaty rabatowe i
balkonowe takie jak: pelargonie,
surfinie, bakopy, lobelie, dalie,
begonie, goździki, niecierpki itp.

- jest tyle odmian roślin i
kolorów, że nie sposób ich
wszystkich wymienić. W okresie
letnim lipiec-wrzesień można
zakupić co najmniej w 10 kolorach kwiaty cięte: gladiole,
astry, cynie, zatrwian, który hodowany jest na polu. W sezonie
jesiennym od września do października Państwo Kuklińscy zapraszają na przepiękną gamę
kolorów złocistych chryzantem
doniczkowych i ciętych. Asortyment jest bogaty w różnorodność
i barwę kwiatów, każdy znajdzie
dla siebie coś odpowiedniego. Jarosława i Jacek Kuklińscy każdego ze swoich klientów uważają
za wyjątkowego i najważniej-

szego. Każdemu służą miłą
obsługą i radą. Sezon letni to dla
jednych doskonały czas na wypoczynek, natomiast dla Państwa
Kuklińskich jest to najgorętszy

okres pracy. Liczni klienci,
turyści, właściciele hoteli czy
pensjonatów chcą mieć kwiaty
najlepszej jakości i takie właśnie
otrzymują u nich.
Red.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie
Rozpoczęły się roboty budowlane przy stacji uzdatniania
wody w Skorzewie. Wyłączone z
eksploatacji ujęcie wody zostanie
zmodernizowane i ponownie
uruchomione dzięki dotacji z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w
ramach działania „Podstawowe
Usługi dla gospodarki i ludności

wiejskiej”. Projekt pod tytułem
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie oraz
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościerska Huta” przewiduje całkowitą
przebudowę i zmianę technologii
uzdatniania wody. Na przebudowie stacji zyskają szczególnie
mieszkańcy Skorzewa i Koście-

rzyny Wybudowanie, dla których
w chwili obecnej woda jest
dostarczana ze stacji w Kłobuczynie. W najbliższym czasie
zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Pomorskiego. Planowane wydatki całkowite projektu wyniosą około
1,3 mln zł, z czego Gmina Koś-

cierzyna otrzyma refundację w
kwocie 389.332,00 zł. Na pokrycie wkładu własnego Gmina Kościerzyna ma zamiar skorzystać z
pożyczki z możliwością umorzenia do 30% kwoty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w kwocie
1.000.000 zł.
S. Malek
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Dobra zabawa na Święcie Sielawy
9 sierpnia 2014 r. we Wdzydzach
odbyło się IV Święto Sielawy
organizowane przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka
„Morénka” oraz Gminę Kościerzyna. Impreza rozpoczęła się na
scenie letniej Centrum Usług Turystycznych, która została
oddana do użytku 2.07.2014
roku. Organizatorzy zadbali o
bogaty program artystyczny i
atrakcje dla najmłodszych, na
szczególną uwagę zasługuje
konkurs malowania morenki
(czyli sielawy) oraz towarzyszące imprezie występy
zespołów artystycznych. Największym zainteresowaniem
wśród publiczności cieszył się
konkurs łapania ryb gołymi rękoma. Zawodnicy musieli wejść
do dużego basenu i rękoma łapać
pstrągi. Podobnie jak w mi-

nionym roku nie zabrakło stoisk
gastronomicznych ze specjałami.
Każdy z uczestników imprezy
mógł skosztować kaszubskiej
morenki. Dodatkową atrakcją
tego dnia był konkurs organizowany przez Lokalną Grupę
Rybacką Morenka na potrawę z
ryb słodkowodnych. Konkurs adresowany był do
restauratorów.
Ważnym akcentem atrakcji IV
Święta Sielawy
były występy
artystów na
scenie letniej.
Jako pierwszy
swój repertuar
zaprezentował zespół Alternatywa. Następnie wystąpił
Wojciech Gąsowski z reper-

t u a r e m
rockendrolowym, który
rozgrzał publiczność i zachęcił do
dalszej zabawy. Na zakońprzerosły oczekiwania organizatorów - z pewnością wszyscy
świetnie się bawili, a uczestników
Święta Sielawy nie wystraszył
nawet deszcz. Impreza ta już na
stałe wpisała się w harmonogram
wydarzeń organizowanych latem
w Gminie Kościerzyna.
M. Lamkiewicz-Czechowska

czenie dobrą
zabawę zapewnil kabaret
Łowcy. B. Tłumy publiczności obecnej
na imprezie

Budowa Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach
Gmina Kościerzyna zakończyła
budowę Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach.
Inwestycja zlokalizowana jest w
samym centrum kompleksu
ośrodków wypoczynkowych
w miejscowości Wdzydze, nad
jeziorem Jelenie. Budynek udało
się wybudować dzięki wsparciu
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego.
W Budynku Centrum Usług

Turystycznych znajduje się
informacja turystyczna z
wystawą regionalną, sanitariaty,
hangar na łodzie ratunkowe oraz
pomieszczenie dla ratowników
wodnych, scena letnia wraz z
zapleczem technicznym i
garderobą. Teren wokół budynku
został kompleksowo zagospodarowany poprzez budowę
miejsc postojowych i ciągów
pieszych. Ponadto bezpośrednio
nad brzegiem jeziora
Jelenie wybudowano pomost na cele cumowania
łodzi ratowniczych. W
ramach kosztów
kwalifikowanych projektu zakupiono także
niezbędne umeblowanie
i wyposażenie, w tym
nagłośnienie oraz sprzęt

do projekcji filmów na
wolnym powietrzu. W
wyniku realizacji operacji zatrudnienie w
Centrum Usług Turystycznych znalazła
jedna osoba. Celem
operacji jest wzrost
atrakcyjności turystycznej Gminy Kościerzyna. Wydatki całkowite
projektu uwzględnione w
umowie o dofinansowanie
osiągnęły w wyniku realizacji

projektu wysokość 1.190.365,20
zł z czego wnioskowane
dofinansowanie to 829.650,00 zł.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
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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…
Dębogóry
W latach 2011-2013 zrealizowano m.in. następujące zadania:
 utwardzenie drogi (mb 600)
 wiata przystankowa (remont +
posadowienie + transport)

 czyszczenie studni i udrożnienie rowu koparką
 „Budowa sali wiejskiej w
Niedamowie jako sali do ćwiczeń
zespołu Chochliki, miejsce
spotkań mieszkańców i KGW" w
ramach działania Odnowy i
rozwój wsi PROW 2007-2013
 Poszerzenie i utwardzenie
drogi gminnej w kierunku p.
Cybuli. Przestawienie słupów
energetycznych, podjazd z płyt
drogowych.

 Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami
dla miejscowości Wielki Podleś,
Dębogóry, Niedamowo
Inwestycje w 2014 roku:
 Położenie asfaltu na drodze
wewnętrznej
 Budowa sieci kanalizacyjnej
dla miejscowości Niedamowo,
Dębogóry, Wielki Podleś

 Położenie wodociągu
przebiegającego przez kompleks
dz. za blokiem
 Oświetlenie przy sali wiejskiej
i sali ćwiczeń
 Wąwóz Hamerberg
Niedamowo
W latach 2011-2013 zrealizo-  1 punkt świetlny
wano m.in. następujące zadania:  Przedszkole w Niedamowie
 utwardzenie drogi z płyt
Nowa Kiszewa
YOMB
W latach 2011-2013 zrealizo umocnienie pobocza płytami
wano m.in. następujące zadania:
 remont przepustu fi 315 mm
 nawierzchnia z płyt YOMB
 punkt oświetleniowy
 chodnik wokół szkoły i droga kier. sołtys
 punkt oświetleniowy
odcinek do szkoły
 droga na Hamerberg - murek  położenie asfaltu, zebranie
skarpy pod Dębogóry zdjęcie
oporowy (płyty YOMB)
 zabezpieczenie skarpy przy wyrównanie drogi do Szenajdy
 Remont drogi Wielki Podleśdrodze (4 płyty betonowe)
 punkt oświetleniowy pod Nowa Kiszewa dziury, koleiny
Inwestycje w 2014 roku:
Smolniki
 punkt oświetleniowy pod  Położenie asfaltu na dalszym
odcinku drogi Nowa Kiszewa Sobącz
Dębogóry
 remont szkoły w Niedamowie
 „Budowa sali wiejskiej w
Niedamowie jako sali do ćwiczeń
zespołu Chochliki, miejsce
spotkań mieszkańców i KGW" w
ramach działania Odnowy i
rozwój wsi PROW 2007-2013

miejscowościach Niedamowo,
Dębogóry i Wielki Podleś
 1 punkt świetlny
 Przedszkole w Niedamowie.

 budowa parkingu przy sali
wiejskiej
 ułożenie płytek chodnikowych
przy sali wiejskiej
 punkt świetlny (k. bloku)
 rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości
Wielki Podleś, Dębogóry,
Niedamowo
Inwestycje w 2014 roku:
 Budowa sieci kanalizacyjnej
dla miejscowości Niedamowo,
Dębogóry, Wielki Podleś
 Projekt NFOŚiGW - budowa
przyłączy kanalizacyjnych w
 Projekt NFOŚiGW - budowa miejscowościach Niedamowo,
przyłączy kanalizacyjnych w Dębogóry i Wielki Podleś







1 pkt świetlny
Próg zwalniający obok młyna
Lustra na wyjazdach
1 punkt świetlny
Dojazd do p. Piankowskich

Małe Stawiska
W latach 2011-2013 zrealizowano m.in. następujące zadania:
 Wybudowanie konstrukcji i
dowóz gniazda bocianiego

Skorzewo
W latach 2011-2013 zrealizowano m.in. następujące zadania:
 za ul. Sportową - kanalizacja
 ul. Kościerska przebudowa
wodociągu
 ul. Łąkowa i Rzemieślnicza
nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm
 ul. Długa, Peplińskiego,
Kościelna remont nawierzchni
asfaltowych
 Wykonanie nawierzchni
asfaltowej ul. Kasztanowej i
Jarzębinowej

 ul. Starowiejska ułożenie dywanika asfaltowego z chodnikiem
 Wykonanie chodnika ul. Rzemieślnicza, Łąkowa
 Nowe przejście dla pieszych
do nowego przedszkola
 Ułożenie płyt YOMB na ul.
Spacerowej
 Rozbudowa wodociągu w
kier. Skorzewo Młyn
punkt
 ul. Na wzgórzu
oświetleniowy
 ul. Jeziorna - punkt oświetleniowy
 Budowa przedszkola w
Skorzewie

 Remont szkoły w Skorzewie
 Remont sali wiejskiej

 Ograniczenie prędkości w
Stawiskach
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 Modernizacja ujęcia wody i
SUW wykonanie projektu budowlanego
 Rozbudowa wodociągu ul.
Kościelna dz. nr 606/7
 Rozbudowa wodociągu ul.
Polna dz. nr 5/9
 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Kościelnej i Łąkowej
 Nawierzchnia asfaltowa na ul.
Kwiatowej wraz z odwodnieniem + wjazdy z kostki betonowej
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Inwestycje dla najmłodszych
Gmina Kościerzyna zrealizowała kolejny projekt dotyczący budowy i remontu placów
zabaw. W ramach operacji
współfinansowanej ze środków
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego,

zestaw zabawowy
z mostkiem i
zjeżdżalnią, zabawka na sprężynie dwustanowiskowa, karuzela tarczowa z

Plac zabaw w Kłobuczynie

 Barierka przed rzeczką
 Problem wód opadowych na
ul. Sportowej
 Punkt oświetleniowy (ul. Kościerska)
 Punkt oświetleniowy (k. parkingu szkolnego)
 Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Skorzewo

Inwestycje w 2014 roku:
 ul. Kościelna - rozwiązanie
problemu wód opadowych na
odcinku nr 6-18
 ul. Ogrodowa - wykonanie
nawierzchni asfaltowej
 wykonanie chodnika przy ul.
Kasztanowej
 ul. Krótka - wykonanie nawierzchni asfaltowej
 kanalizacja + wodociąg - okolice nowej stacji paliw (koncepcja i projekt)
 budowa wodociągu do nowo
budowanej stacji paliw
 modernizacja ujęcia wody
 ul. Długa - 1 pkt świetlny
 ul. Sportowa - 2 pkt świetlne
 ul. Kasztanowa - 1 pkt
świetlny
 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ul.
Kościelnej

Zadania zrealizowane
W kolejnych sołectwach
zaprezentowane zostaną
w następnym numerze
„Wieści z Naszej Gminy
Kościerzyna".

Plac zabaw w Gostomiu

wybudowano nowy plac zabaw
w Gostomiu oraz wyremontowano i doposażono place zabaw w Kłobuczynie i Sarnowach.
Nowy plac zabaw w Gostomiu
zlokalizowany jest w centrum
wsi na niezagospodarowanej
dotąd gminnej działce i składa się
z następujących elementów:

siedzeniami i oparciem, huśtawka
dwustanowiskowa z
bezpiecznym koszykiem,
przeplotnia linowa ze słupkiem
w s p i n a c z k o w y, H u ś t a w k a
pozioma dwustanowiskowa oraz
ławki i kosze na śmieci. Łączny
koszt budowy placu zabaw w

Plac zabaw w Sarnowach

Gostomiu wyniósł 34.655,55 zł.
Remont i doposażenie placów
zabaw w Kłobuczynie i Sarnowach kosztował Gminę Kościerzyna kolejne 31.269,60 zł.

"Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu wzrost jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gostomie oraz
modernizację palców zabaw w Kłobuczynie i Sarnowach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna
Zachęcamy do zapoznania się z
kolejnym projektem Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna w
granicach administracyjnych (z
wyłączeniem nieruchomości
oznaczonych numerami geodezyjnymi 92, 124/2, 127, 178/1,
178/2, 181, 182, 320, 340, 352,
387 i części nieruchomości oznaczonych numerami
geodezyjnymi 108, 179, 319/2
położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie), wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, który w dniach od
18.08.2014 r. do 29.09.2014 r.
jest wyłożony do wglądu w Urzę-

dzie Gminy Kościerzyna w godzinach od 10.00 do 14.00 w pok.
Nr 4, jak również na stronie internetowej (www.bip.kościerzyna.pl w zakładce najnowsze
informacje „Studium-projekt")
dostępne są elektroniczne wersje
projektu Studium.
Kolejna wersja projektu Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna jest wynikiem wprowadzenia uwag
mieszkańców do jego poprzedniej wersji oraz uzgodnienia ich z instytucjami do tego
wskazanymi w ustawie o planowaniu przestrzennym.
Ostatnie uzgodnienia zostały w

większości bez uwag zaakceptowane i pozytywnie zaopiniowane przez ponad 30
instytucji.
Dwa urzędy tj. Wojewódzki
Konserwator Zabytków w
Gdańsku oraz Zarząd Województwa Pomorskiego wniosły
do projektu uwagi zmieniające
proponowany kształt Studium.
Główne uwagi dotyczyły ochrony kształtu zabudowy miejscowości Juszki i Wąglikowice oraz
nie umieszczania nowej zabudowy w tzw. „korytarzach ekologicznych", które przebiegają
głównie w południowej części
gminy Kościerzyna.
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Obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Harcerze z Hufca ZHP
Kościerzyna i harcerze z ZHR
wspólnie z grupą rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego ,,Cis" Męcikał 1 sierpnia
2014 r. na rynku w Kościerzynie
i Łubienie uczcili 70 rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. Cała inscenizacja
rozpoczęła się od ukazania grozy
samej okupacji niemieckiej w
Polsce i działalności Szarych
Szeregów. Członkowie Małego
Sabotażu malowali na murze
z n a k P o l s k i Wa l c z ą c e j .

trywały rannych i
wynosiły ich z miejsca
walki. Zaczęła działać
„Poczta Powstańcza" z
okolicznościowymi
kartkami pocztowymi
i pieczęciami. Zuchy
rozdawały przygotowaną na tę okazję
specjalną Gazetę
Powstańczą. KośNastępnie o 17.00, w "godzinę
W" zawyły syreny, a zgromadzeni cierscy harcerze nie mogli
na kościerskim rynku minutą pojechać do Warszawy, więc
ciszy uczcili pamięć poległych
powstańców warszawskich. Potem przy wystrzałach z karabinów i huku z dział
rozpoczęły się walki
uliczne, podczas
których harcerze
odgrywający powstańców zdobywali
posterunek niemiecki,
na którym zawiesili
biało - czerwoną flagę.
Sanitariuszki opa-

postanowili przenieść Warszawę
powstańczą do Kościerzyny i
Łubiany, dzięki czemu cała Kościerzyna i Łubiana mogły oddać
hołd powstańcom. Harcerze i
grupa rekonstrukcyjna dziękują
UM w Kościerzynie, UG Kościerzyna, Kościerskiemu Domowi Kultury, Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz Zakładowi Kultury
i Sportu przy UG w Kościerzynie
za pomoc w organizacji imprez.
P. Kwidziński

Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Wielkim Klinczu
Gmina Kościerzyna zakończyła
budowę kompleksu boisk
sportowych w ramach projektu
„Rewitalizacja infrastruktury
sportowej w Wielkim Klinczu”.
Inwestycja zlokalizowana jest w
samym centrum Wielkiego
Klincza przy ulicy Szkolnej.
Boiska udało się zrewitalizować

dzięki wsparciu ze środków
finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego. Na
terenie kompleksu powstało
boisko do gry w piłkę nożną z
nawierzchni ze sztucznej trawy,
boisko wielofunkcyjne do piłki
siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna,

zestaw do skoku wzwyż, miejsce
do skoku w dal oraz miejsce do
pchnięcia kulą. Celem operacji
jest podniesienie atrakcyjności
obszaru poprzez rewitalizację
miejscowości Wielki Klincz w
zakresie infrastruktury sportowej. Wydatki całkowite projektu uwzględnione w umowie o
dofinansowanie osiągnęły w
wyniku realizacji projektu
wysokość 682.042,34 zł z czego
wnioskowane dofinansowanie to
334.037,00 zł.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Dotacja na modernizację drogi
21 lipca Wójt Grzegorz Piechowski podpisał umowę na
dofinansowanie modernizacji
drogi Puc-Dąbrówka. To kolejny
odcinek, który stanowi zakończenie remontu tej drogi tym razem planowana inwestycja

dotrze aż do centrum wsi
Dąbrówka. Dotacja otrzymana w
ramach programu modernizacji
tzw. dróg śródpolnych wynosi
120.000 zł, co stanowi maksymalnie 50% faktycznie poniesionych kosztów. Planowane do

wykonania prace na drodze PucDąbrówka obejmują m.in. roboty
ziemne, wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Długość remontowanej drogi to wykonana zostanie jeszcze w tym
Red.
prawie 800 mb. Modernizacja roku.
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II Bieg Gryfa Kaszubskiego
15 sierpnia w Juszkach odbyła
się druga edycja Biegu Gryfa
Kaszubskiego. Podobnie jak w
zeszłym roku, organizatorem
głównym była rodzina Kropidłowskich. W tym roku stowarzyszenie Wdzydzka Inicjatywa
Rozwoju Turystyki pozyskało z
budżetu Gminy Kościerzyna
dodatkowe fundusze w wysokości
500 zł w ramach zadania priorytetowego pn. "Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu" na
zakup pucharów, nagród i napojów
dla zawodników. Ponadto rodzina
Kropidłowskich ufundowała dla
wszystkich zawodników pa miątkowe medale oraz nagrody
pocieszenia. Także sołtys Juszek -

Karol Wysiecki - pozyskał książki,
gry, karty z przeznaczeniem na
nagrody pocieszenia oraz jabłka.
Pierwotnie zakładano rozegranie
biegu na trzech dystansach: 1800
m, 7 km i 21 km. Z braku chętnych
w najdłuższym biegu organizatorzy postanowili zrezygnować
z tej kategorii i w zamian rozegrać
Bieg Skrzatów na dystansie 300 m
dla dzieci w wieku do 6 lat. Biuro
Zawodów było czynne już od
12:00, zawodnicy wpisywali się na
listę, zapoznawali się z regulaminem zawodów, pobierali numer startowy. O 15-tej wystartowały maluchy biegnąc ciekawą
trasą w środku wioski, jako "zając"
występował w tym biegu sołtys

Karol Wysiecki, który pokazywał
dzieciom, którędy mają biec. Bieg
ten wygrała zdecydowanie Kasia
Winiecka, drugie miejsce zajęła
Patrycja Brzozowska, a trzecie
Piotruś Młyński. W sumie w tym
biegu wzięło udział 12 dzieci.
Każde dziecko otrzymało dyplom.
Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc odebrali nagrody, a
zwyciężczyni - dodatkowo puchar.
Pół godziny później w strugach
deszczu, który rzęsiście padał w
trakcie całych zawodów, ruszyli na
trasę pozostali zawodnicy. Do
pierwszego punktu kontrolnego
wszyscy biegli razem, tam ci,
którzy biegli na 1800 m, zawracali
do punktu startu, natomiast reszta
biegła dalej wokół jeziora Strupino. Na trasie zorganizowano
jeszcze kilka punktów kontrolnych, w tym też punkt z wodą dla

zawodników. Dystans 1800 m był
najpopularniejszy w tym roku,
brało w nim udział 40 za wodników. Z nich najszybszy był
Piotr Kozikowski, II miejsce zajęła
Iwona Sarwińska, a III - Krystian
Stanisławski. Na trasie 7 km
najlepiej z 22 zawodników
poradził sobie Marcin Stani sławski, drugi był Jurand Hamerski, a trzeci - Andrzej Wenta. W
związku z ciągle padającym
deszczem przeniesiono się do sali
wiejskiej, gdzie wręczono nagrody
i puchary oraz rozlosowano wśród
pozostałych uczestników nagrody
pocieszenia. Mimo niesprzyjającej
pogody wszyscy zapowiedzieli
swój udział także w przyszłym
roku.
A więc do zobaczenia!
I. Wysiecka

Festyn wiejski w Kłobuczynie
W dniu 26 lipca odbył się festyn
wiejski w Kłobuczynie.
Szczególne atrakcje zostały
przygotowane przez Koło
G o s p o d y ń Wi e j s k i c h w
Kłobuczynie. Ze środków Gminy
Kościerzyna panie zrealizowały
zadanie publiczne pod nazwą
"Wioska tematyczna z bliska" i
przygotowały grę terenową
"Kłobuczyno z bajką". Na tę
okazję w lesie pojawiły się
postacie ze znanych bajek, m.in.
Kot w butach, Śnieżka,
Kopciuszek, Calineczka. Nie
zabrakło też Czerwnego

Kapturka z Wilkiem, Gargamela,
Sowy, Baby Jagi i Koziołka
Matołka. W kolejnych punktach
całe rodziny rozwiązywały
przeróżne zagadki i wykonywały
zadania. Przez las przewinęło się
blisko 150 osób. Wszyscy
otrzymali nagrody i było dużo
dobrej zabawy. Na festynie
można było wziąć udział w
konkursach, zjeść pieczoną
kiełbaskę, bigos, dla dzieci
przygotowano gofry i lody. Do
póżnej nocy trwała zabawa
taneczna.
Dziękujemy wszystkim za

zaangażowanie i pomoc
w realizacji zadania. A już
dziś planujemy kolejny
festyn i zapraszamy
wszystkich na przyszły
rok do Kłobuczyna.
KGW Kłobuczyno

Piękna wieś Łubiana
Powiatowa Komisja Konkursowa
spośród zgłoszonych kandydatur,
wyłonionych na szczeblu
gminnym, wytypowała z terenu
Powiatu Kościerskiego laureatów

powiatowego etapu konkursu
„Piękna Wieś Pomorska 2014".
Za najpiękniejszą wieś uznana
została Łubiana.
Gratulujemy!
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Kujawski i Bączek-Motała najlepszymi w II Półmaratonie Stolema
255 osób ukończyło II Półmaraton Stolema, który przeprowadzony był 9 sierpnia br. we Wdzydzach nad „Kaszubskim Morzem”.
Organizatorzy zaplanowali start i
metę w Zajeździe U Sołtysa. Na
wszystkich przybyłych na start
biegaczy z całej Polski czekały
eleganckie okazjonalne koszulki
oraz kaszubska kawa. Trasę biegu
21 km – poprowadzono drogami
szutrowymi po przepięknych,
urokliwych terenach Nadleśnictwa
Kościerzyna. Panujący upał przekraczający 30 °C bardzo utrudniał
pokonanie trasy uczestnikom, jak i
służbom zabezpieczającym imprezę. Pomimo licznych grymasów
zmęczenia wszyscy dobiegli do
mety, gdzie czekał na biegowych
bohaterów orzeźwiający prysznic i
piękny, okolicznościowy medal.
Na trasie znajdowało się sześć
punktów z wodą, zużyto 4 tys.
kubków oraz 800 l
wody do picia i 8 km
taśmy ostrzegawczej.
Nad bezpieczeństwem
czuwali: punkty opieki
medycznej, Straż
Gminna, Policja, OSP,
wspomagane przez
liczne grono wolontariuszy. Po posiłku

Kaszuby Biegają. Po dekoracji na
wszystkich
czekała duża
porcja dobrej
rozrywki w
wykonaniu
g w i a z d
p o l s k i e j
estrady m.in.:
uczestnicy wraz z rodzinami udali
się przed letnią scenę we Wdzydzach, gdzie ogłoszono oficjalne
wyniki i nagrodzono najlepszych
w poszczególnych kategoriach.
Dekoracji dokonali: Ryszard
Świlski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, który
również przebiegł wdzydzki Półmaraton, Grzegorz Piechowski –
Wójt Gminy Kościerzyna oraz
Henryk Miotk – dyrektor cyklu

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

Wojciecha Gąsowskiego oraz
Kabaretu Łowcy
.B.
O rg a n i z a t o r e m
imprezy byli:
Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna, Gmina
Kościerzyna,
Kaszubskie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.
Szczegółowa klasyfikacja na:
www.PomorskiSport.eu
Klasyfikacja końcowa:
Kobiety:
1 . B Ą C Z E K - M O TA Ł A
BARBARA - RUMIA
2. CZAPIEWSKA MONIKA
- SKORZEWO
3. MAJ-ROKSZ MARIA

- WEJHEROWO
4. DOBROWOLSKA JOANNA
- REDA
5. PUSTUŁKA WERONIKA
- KOŚCIERZYNA
6 . PA Z D A - P O Z O R S K A
MAŁGORZATA - SŁUPSK
Mężczyźni:
1. KUJAWSKI ŁUKASZ
- ŻUKOWO
2. PEK DANIEL

- KOŚCIERZYNA
3. ROLBIECKI MICHAŁ
- WEJHEROWO
4. DEMBOWSKI MARIUSZ
- LIDZBARK WARMIŃSKI
5. MIELEWCZYK ŁUKASZ
- WICKO
6. WIRKUS ŁUKASZ
- LIPNICA
H. Miotk

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.

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.

