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Nowy samochód dla OSP Skorzewo
W sobotę 23 listopada w Skorzewie 
odbyło się uroczyste przekazanie 
nowego samochodu strażackiego 
dla OSP Skorzewo. To już trzeci 
– po Wielkim Klinczu i Łubianie 
– nowy samochód ratowniczo-ga-
śniczy zakupiony i przekazany do 
ochotniczych straży pożarnych w 
Gminie Kościerzyna. Dzięki dofi-

nansowaniu z Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej w 
kwocie 150.000 zł oraz dotacji Mar-
szałka Województwa Pomorskiego 
w wysokości 17.857 zł możliwy był 
zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego z napędem 4x4 
marki Mercedes Benz Atego 1329 
AF. Z budżetu Gminy Kościerzyna 

na zakup samochodu przeznaczono 
352.134 zł, natomiast wkład własny 
OSP Skorzewo wyniósł 28.649 zł. 
Wartość nowego samochodu stra-
żackiego to 548.640 zł. Wyposa-
żenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Skorzewa w nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego na terenie Gminy 
Kościerzyna. Pozyskane wsparcie 
finansowe umożliwiło zastąpie-
nie wysłużonego 27-letniego wozu 
bojowego pozwalając na lepszą 
i sprawniejszą działalność OSP 
Skorzewo.

Red.
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Wręczono stypendia edukacyjne

49 uczniów i studentów otrzyma-
ło Stypendia Edukacyjne Gminy 
Kościerzyna. Podczas uroczyste-
go spotkania w dniu 27 listopada 
stypendia wręczyli Wójt Grzegorz 
Piechowski i Przewodniczący Rady 
Gminy Zygmunt Szulist. Stypen-
dium Edukacyjne to wyróżnienie dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, 
dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Kościerzyna oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
i studentów mających stałe miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy Ko-
ścierzyna. Aby je otrzymać, należy 
spełnić wysokie kryteria, określone 
w uchwale Rady Gminy. W przy-
padku studentów jest to średnia co 
najmniej 4,6 oraz aktywność w ży-

ciu lokalnej społeczności, działal-
ność w kole naukowym, udział w 
pracach badawczych lub inne zna-
czące osiągnięcia. Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych muszą wyka-
zać się średnią co najmniej 5,2 oraz 
przedstawić dodatkowe osiągnięcia 
i zaangażowanie na rzecz szkoły lub 
lokalnego środowiska. Stypendyści 
z gimnazjów są zobowiązani legity-
mować się średnią co najmniej 5,3, 
a ze szkół podstawowych - 5,5 oraz 
być laureatem bądź finalistą olim-
piad i konkursów przedmiotowych 
lub legitymować się szczególnymi 
uzdolnieniami, a także działać spo-
łecznie na rzecz lokalnego środowi-
ska. W 2013 roku wyróżniono 49 
takich osób. Szkoły podstawowe: 
Marcin Daszkowski – SP Skorzewo, 

Julia Bazychowska – SP Skorzewo, 
Sławomir Wica – SP Skorzewo, Be-
ata Jakubowska – SP Wielki Podleś, 
Julianna Bednarek – SP Kaliska, 
Aleksandra Wardyn – SP Kaliska, 
Natalia Rapska – SP Kaliska, Mar-
ta Szalewska – SP Kaliska, Marta 
Wolter – SP Korne, Natalia Pepliń-
ska – SP Wąglikowice, Katarzyna 
Eron – SP Łubiana, Kacper Ściąż-
ko – SP Łubiana, Klaudia Lubecka 
– SP Nowy Klincz, Natalia Skwie-
rawska – SP Nowy Klincz, Wik-
toria Gusarska – SP Nowy Klincz. 
Gimnazja: Weronika Fijał – Gim-
nazjum Wielki Klincz, Magda Do-
maros – Gimnazjum Wielki Klincz, 
Jagoda Czapiewska – Gimnazjum  
Wielki Klincz, Anna Smuczyńska – 
Gimnazjum Wielki Klincz, Aniela 

Strahl – Gimnazjum Wielki Klincz, 
Kinga Sikorska – Gimnazjum Wiel-
ki Klincz, Natalia Pałasz – Gimna-
zjum w Wielkim Klinczu, Marta 
Kowalczyk – Gimnazjum Wielki 
Klincz, Edyta Glińska –Gimnazjum 
Łubiana, Justyna Glińska – Gim-
nazjum Łubiana, Martyna Błasz-
kowska – Gimnazjum Łubiana, 
Aleksandra Dudojc – Gimnazjum 
Łubiana, Joanna Wilkowska – Gim-
nazjum Wąglikowice, Zuzanna Ku-
klińska – Gimnazjum Wąglikowice, 
Michał Kosznik – Gimnazjum Wą-
glikowice, Krystian Kwidziński – 
Gimnazjum Wielki Podleś, Damian 
Zblewski – Gimnazjum Skorzewo, 
Paulina Kurs – Gimnazjum Sko-
rzewo. Szkoły ponadgimnazjalne: 
Anita Darżnik – Liceum Ogólno-
kształcące w Kościerzynie, Joanna 
Bławat – LO w Kościerzynie, Pau-
lina Stolc – Liceum Ogólnokształ-
cące w Gdyni, Olga Syldatk – PZS 
Nr 1 w Kościerzynie, Szymon Pe-
pliński – PZS Nr 2 w Kościerzy-
nie, Aleksandra Jereczek – PZS Nr 
1 w Kościerzynie.  Studenci: Anna 
Kapiszka – Gdański Uniwersytet 
Medyczny, Paulina Czapiewska – 
Akademia Pomorska w Słupsku, 
Mateusz Frąckiewicz – Uniwer-
sytet Gdański, Maria Zdrojewska 
– Akademia Pomorska w Słupsku, 
Artur Kąkol – Politechnika Gdań-
ska, Natalia Brunka – Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
Daria Pollak – Politechnika Gdań-
ska, Nina Jakubek – Uniwersytet 
Gdański, Przemysław Wysiński – 
Uniwersytet Gdański, Jagoda Czaja 
– Akademia Pomorska w Słupsku. 
Stypendystom składamy serdeczne 
gratulacje oraz życzymy dalszych 
osiągnięć naukowych!

K. Knopik

Stypendyści ze szkół podstawowych

Stypendyści z gimnazjów Stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych i studenci
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Kaszubskie Nuty wydały płytę

W poniedziałkowe popołudnie 18 
listopada Zespół Folklorystyczny 
„Kaszubskie Nuty” promował swo-
ją pierwszą płytę. Realizacja płyty 
odbyła się w Ośrodku Kultury i 
Edukacji w Nowym Klinczu. Wy-

dawcą płyty jest Zakład Sportu, 
Kultury i Turystyki. Z tej okazji w 
Sali Widowiskowej im. L. Szopiń-
skiego w Kościerzynie zaprezento-
wano krótki program artystyczny. 
Oprócz tańców i pieśni w wykona-

niu grupy z Nowego Klincza wy-
stąpiła także Orkiestra Dęta Gmi-
ny Kościerzyna, dziecięcy zespół 
„Młoda Kościerzyna” oraz zespół 
”Mali Kaszebi” z Wąglikowic. W 
trakcie spotkania opiekunowie ze-
społu „Kaszubskie Nuty” przedsta-
wili 20-letnią historię i dokonania 
grupy. Zgromadzona publiczność 
wypełniająca salę widowiskową 
im. Lubomira Szopińskiego mogła 
wziąć aktywny udział w koncercie 
śpiewając najpopularniejsze piosen-
ki w języku kaszubskim. Spotkanie 
było także okazją do podziękowa-
nia dotychczasowej kierowniczce 
zespołu, pani Krystynie Freda, 
która w tym roku przeszła na zasłu-
żoną emeryturę. Z rąk wójta gminy 
Kościerzyna, pana Grzegorza Pie-
chowskiego oraz przewodniczącego 
Rady Gminy, pana Zygmunta Szu-
lista pani Krystyna otrzymała po-

dziękowania i nagrodę za wielolet-
nią pracę. Także burmistrz miasta 
Kościerzyna, pan Zdzisław Czucha 
oraz przewodniczący Rady Miasta 
pan Piotr Słomiński przekazali na 
ręce emerytowanej kierowniczki 
najważniejsze odznaczenie przy-
znawane przez miasto Kościerzy-
na - Medal im. Tomasza Rogali. 
Pani Krystyna Freda przyjęła rów-
nież podziękowania od przyjaciół 
i byłych współpracowników oraz 
współtwórców zespołu.

Red.

18 i 19 października w Centrum 
Sportu i Rekreacji w Skorzewie 
odbyło się szkolenie dla członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich dzia-
łających w Gminie Kościerzyna. 
Było to już drugie takie spotka-
nie, będące kontynuacją szkolenia 
zorganizowanego przed rokiem.  
W piątek gościem specjalnym był 
pan Jan Kozłowski, Poseł do Par-
lamentu Europejskiego. Ciekawie 
opowiadał o zasadach działalności 
instytucji europejskich oraz o moż-
liwościach pozyskania dofinanso-
wania na rozwój obszarów wiej-
skich, szczególną uwagę zwracając 
na nowy okres programowania w 
latach 2014-2020. Kolacja była oka-
zją do zaprezentowania swoich 
umiejętności kulinarnych. Potra-
wy z ziemniaków przygotowane na 
konkurs oceniała komisja w skła-
dzie: Barbara Ditrich z Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go, Europoseł Jan Kozłowski oraz 
Dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego Aleksander 
Mach. Wybór był trudny, a wszyst-
kie potrawy – smacznie i pięknie 
przygotowane. Ostatecznie decyzją 
komisji zwyciężyła zapiekanka se-
rowo-ziemniaczana przygotowana 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z 
Kalisk Kościerskich. W sobotę o 
aktywnej działalności opowiadały 
członkinie Stowarzyszenia Kobiet 
Zgorzałego. Ubrane w kaszubskie 

stroje prezentowały swoje dokona-
nia dzieląc się dobrymi doświad-
czeniami. Prezes Zyta Górna dużą 
uwagę zwracała przede wszystkim 
na przywiązanie do tradycji i kul-
tury kaszubskiej pokazując, że to 
właśnie nasze regionalne dziedzic-
two jest szczególną wartością, któ-
rą warto i trzeba podtrzymywać i 
pokazywać innym. Natomiast Bar-
bara Ditrich z Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego omówiła 
możliwości tworzenia gospodarstw 

edukacyjnych pokazując, że stano-
wią one nowy i obiecujący kierunek 
działalności, uzupełniający podsta-
wowe źródła dochodu mieszkań-
ców wsi. Prowadzenie usług edu-
kacyjnych w gospodarstwie to dla 
rolnika m.in. możliwość uzyskania 
dodatkowego dochodu, przedłu-
żenie sezonu, promocja i sprzedaż 
produktów z gospodarstwa, nowe 
perspektywy. W szkoleniu w Sko-
rzewie wzięło udział ponad 20 ak-
tywnych członkiń Kół Gospodyń 

Wiejskich z: Loryńca, Kłobuczyna, 
Skorzewa, Małego Klincza, Ko-
ścierskiej Huty, Nowego Klincza, 
Kalisk Kościerskich, Niedamowa 
i Wielkiego Podlesia. Spotkanie 
było nie tylko okazją do poznania 
nowych ciekawych informacji, ale 
też pozwoliło na integrację i nawią-
zanie kontaktów, które umożliwią 
realizowanie wspólnych działań w 
Gminie Kościerzyna.

K. Knopik

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
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Kaszubskie tablice uroczyście odsłonięte

15 listopada Wielkim Podlesiu od-
było się symboliczne odsłonięcie ta-
blic kaszubskich w Gminie Koście-
rzyna. W uroczystości uczestniczyli 
znamienici goście oraz mieszkańcy 
naszej gminy. Swoją obecnością za-
szczycił nas Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Administracji i Cy-
fryzacji pan Bogdan Dombrowski. 
To właśnie Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji wpisało Gmi-
nę Kościerzyna do Rejestru gmin, 
na obszarze których używane są 
nazwy w języku mniejszości. Jed-
nocześnie przekazano nam dotację 
przeznaczoną na wymianę tablic. 
Tablicę z kaszubską nazwą „Wiôldżi 
Pòdles” uroczyście odsłonili: Mini-
ster Bogdan Dombrowski, Prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go Łukasz Grzędzicki, Przewod-
niczący Rady Gminy Kościerzyna 
Zygmunt Szulist, Wójt Grzegorz 
Piechowski oraz sołtysi: Wielkie-
go Podlesia Edmund Lass i Małego 
Podlesia Krystyna Kuczkowska. 
Następnie tablica została poświę-
cona przez ks. Dariusza Wiczlinga, 
proboszcza Parafii p.w. św. Miko-
łaja w Niedamowie, której filią jest 
Kościół pod wezwaniem Św. An-
drzeja Boboli w Wielkim Podlesiu. 
W swoim wystąpieniu Minister 
Bogdan Dombrowski podkreślał 
przywiązanie do korzeni, powrót 
do źródeł i tradycji, jednocześnie 
deklarując wsparcie dla kolejnych 
gmin powiatu kościerskiego, które 
zdecydują się wprowadzić kaszub-
skie nazwy miejscowości. Prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-

skiego Łukasz Grzędzicki zwrócił 
uwagę, że to wola mieszkańców 
wyrażona podczas konsultacji spo-
łecznych decyduje o tym, czy ka-
szubskie tablice zostaną ustawione. 
Podkreśleniem roli mieszkańców 
podczas uroczystości było odsło-
nięcie tablicy przez sołtysów sąsia-
dujących ze sobą sołectw Wielkiego 
i Małego Podlesia, jako przedstawi-
cieli samorządu będących najbli-
żej mieszkańców. Wójt Grzegorz 
Piechowski dziękował wszystkim 
zaangażowanym w proces przepro-
wadzenia konsultacji społecznych, 
szczególną uwagę zwracając na rolę 
Rady Gminy Kościerzyna, bez któ-
rej wsparcia i dobrej woli niemożli-
we byłoby wprowadzenie w naszej 
gminie tradycyjnych kaszubskich 
nazw. Po oficjalnej części uroczy-
stości przyszedł czas na świętowa-
nie w szkole w Wielkim Podlesiu. 
W pięknie udekorowanej sali zebra-
li się zaproszeni goście oraz ucznio-
wie. Wspaniały program artystycz-
ny w wykonaniu młodych zdolnych 
Kaszubów zachwycił wszystkich. 
Scenki kabaretowe odgrywane w 
języku kaszubskim, z oprawą mu-
zyczną, pokazały, że nauka języka 
kaszubskiego przynosi dobre efek-
ty. A warto podkreślić, że to wła-
śnie w szkole w Wielkim Podlesiu 
po raz pierwszy na terenie gminy 
przed pięcioma laty wprowadzono 
naukę języka kaszubskiego. Pod-
czas uroczystości, jak zawsze na 
najwyższym poziomie, wystąpił też 
Zespół Folklorystyczny „Kaszub-
skie Nuty” z Nowego Klincza. Pro-

ces ustawienia kaszubskich tablic w 
Gminie Kościerzyna trwał ponad 
rok. Pierwsze spotkanie prezesów 
oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego oraz przedstawicieli 
gmin powiatu kościerskiego odby-
ło się w lipcu 2012 roku w Chacie 
Kaszubskiej w Dziemianach. Tam 
wspólnie podjęliśmy decyzję o 
dążeniu do ustanowienia dodatko-
wych tradycyjnych nazw w języku 
kaszubskim. Efektem tego spo-
tkania było podjęcie konkretnych 
działań w większości kościerskich 
gmin, które już niebawem dopro-
wadziły do rozpoczęcia konsultacji 
w sprawie wprowadzenia dodatko-
wej nazwy w języku kaszubskim. 
Konsultacje z mieszkańcami Gmi-
ny Kościerzyna trwały od 10 wrze-
śnia do 9 listopada 2012 r. Wzięło 
w nich udział 2014 osób, co stanowi 
ponad 18% uprawnionych do głoso-

wania. Przeważająca większość z 
nich – bo aż 97% - opowiedziała się 
za ustawieniem kaszubskich tablic 
z nazwami miejscowości. Zgodnie z 
wolą mieszkańców Gminy Koście-
rzyna wyrażoną podczas konsulta-
cji społecznych Rada Gminy podję-
ła decyzję o ustaleniu dodatkowych 
tradycyjnych nazw miejscowości w 
języku kaszubskim oraz o złożeniu 
wniosku o wpisanie Gminy Ko-
ścierzyna do Rejestru gmin, na ob-
szarze których używane są nazwy 
w języku mniejszości. Na złożony 
przez nas wniosek pozytywnie od-
powiedział Minister Administracji i 
Cyfryzacji, bez żadnych uwag wpi-
sując do rejestru nazwy 52 miej-
scowości w języku kaszubskim. 
Jednocześnie Ministerstwo prze-
kazało Gminie Kościerzyna dota-
cję z przeznaczeniem na wymianę 
234 tablic wjazdowych do miej-
scowości, na których obok polskiej 
pojawiła się tradycyjna nazwa ka-
szubska. Poniżej podajemy nazwy 
miejscowości w języku kaszub-
skim: Bãdomink, Czôrlëna, Czôr-
lińsczé Pùstczi, Czôrné Pùstkòwié, 
Czãstkòwò, Dąbrówka, Dãbògórë, 
Debrzno, Dobrogòszcz, Fingro-
wô Hëta, Gôrczëno, Gòstómié, 
Grzëbòwò, Grzëbòwsczi Młin, 
Juszczi, Kalëska, Kłobùczëno, 
Kòrné, Kòscerskô Hëta, Kòscérzna-
Pùstczi, Lizôczi, Lórińc, 
Ludwikòwò, Łubianô, Môłé Sta-
wiska, Môłi Klińcz, Môłi Pòdles, 
Jadamòwé, Nowô Cziszewa, Nowô 
Wies, Nowi Klińcz, Nowi Pòdles, 
Ówsnice, Pùc, Rotenbark, Rëbôczi, 
Sarnowë, Skòczkòwò, Skòrzewò, 
Stôré Nadlesyństwò, Stawiska, 
Sëcowô Hëta, Szénajda, Szludrón, 
Wawrzënowò, Wąglëkòjce, Wdzy-
dze, Wãtwié, Wiôldżi Klińcz, Wi-
ôldżi Pòdles, Wiéprznica, Zelenin.

K. Knopik
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Nowe obiekty dla mieszkańców i turystów

Długo utrzymująca się jesienna 
aura sprzyjała wykonawcom in-
westycji budowanych na terenie 
Gminy Kościerzyna. Nowe obiek-
ty powstają w Dobrogoszczu i we 
Wdzydzach. W Dobrogoszczu 

budowana jest sala wiejska, któ-
ra będzie stanowiła uzupełnienie 
w kompleksie infrastruktury tu-
rystycznej nad jeziorem Dobro-
goszcz. Sala będzie przeznaczona 
do spotkań wiejskich, wykorzysty-

wana przez organizacje działające 
na terenie sołectwa i gminy, jak 
również jako zaplecze na potrzeby 
promocji pływania – latem przy 
kursach pływania organizowanych 
przez Zakład Sportu, Kultury i Tu-
rystyki Gminy Kościerzyna, a zimą 
wykorzystywana przez Kościerski 
Klub Morsów „Forrest Gump”. In-
westycja ta realizowana jest przez 
Przedsiębiorstwo Budowlane „DO-
MIX” Andrzej Żywicki z Lipusza 
ze środków własnych Gminy Ko-
ścierzyna. We Wdzydzach powsta-
je długo oczekiwana infrastruktura 
turystyczna: Centrum Usług Tury-
stycznych. CUT we Wdzydzach, 
bo tak skrótowo jest nazywana ta 
infrastruktura, przewiduje powsta-
nie informacji turystycznej, cen-
trum koordynacji WOPR na jeziora 
Wdzydzkie wraz z hangarem na 
łodzie ratownicze, sceną i kinem 

letnim oraz toaletami publicznymi. 
Projekt otrzymał dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Zrów-
noważony Rozwój Sektora Rybo-
łówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów 
Rybackich 2007-2013 w ramach 
LGR Morenka, do której Gmina 
Kościerzyna należy. Dofinansowa-
nie może objąć do 85 % kosztów 
kwalifikowanych. Budowa jest re-
alizowana przez I.M.BUD Irene-
usz Mruk z Kościerzyny.

G. Świtała

W dniu 10 listopada w Zespole 
Kształcenia w Łubianie odbył się 
III Turniej Kaszubskiej Baśki „O 
Niedźwiedzią Łapę”. W Turnieju 
uczestniczyli mieszkańcy Gminy 
Kościerzyna oraz przybyli goście z 
całego Pomorza. W zawodach bra-
ły udział 92 osoby. Przy zapisach 
uczestników turnieju powstały 
pięcio- i czteroosobowe drużyny. 
Wśród zgłoszonych zespołów 4 naj-
lepsze otrzymały nagrody drużyno-
we. Nagrodzonych zostało także 9 
uczestniczek i uczestników, którzy 
uzyskali najwyższą liczbę punk-
tów. Wśród graczy został wyłonio-
ny również najlepszy mieszkaniec 
Gminy Kościerzyna, którym oka-
zał się Jan Ringwelski. Bezkonku-
rencyjna okazała się również Alek-
sandra Czapiewska, która zdobyła 

wyróżnienie wśród uczestników do 
18 roku życia. Nagrody wręczyli: 
Przewodniczący Rady Gminy Ko-
ścierzyna Zygmunt Szulist, Prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go oddziału Łubiana Irena Mar-
szewska oraz Prezes Wdzydzkiej 
Inicjatywy Rozwoju Turystyki Łu-
kasz Halboth. Nad przeprowadze-
niem rozgrywek czuwali przedsta-
wiciele Polskiego Stowarzyszenia 
Baśki. Turniej Kaszubskiej Baśki 
„O Niedźwiedzią Łapę” spotkał 
się z dużą aprobatą uczestników, o 
czym świadczy wzrost liczby gra-
czy w porównaniu z ubiegłym ro-
kiem. Środki na realizację Turnieju 
zostały pozyskane przez Wdzydz-
ką Inicjatywę Rozwoju Turystyki 
z projektu grantowego Gminy Ko-
ścierzyna i Powiatu Kościerskiego. 

Organizatorzy dziękuję Zespołowi 
Kształcenia w Łubianie za udo-
stępnienie sali i gościnę udzieloną 
grającym oraz Piotrowi Kwidziń-

skiemu za przeprowadzenie relacji 
fotograficznej.

Ł. Halboth    

III Turniej Kaszubskiej Baśki „O Niedźwiedzią Łapę”

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
4 grudnia w sali posiedzeń Urzę-
du Gminy zorganizowano uro-
czystość jubileuszu 50-lecia mał-
żeństw. Odznaczenia Prezydenta 
RP, prezent i dyplom Wójta Gmi-
ny Kościerzyna otrzymały nastę-
pujące pary: Irena i Jan Babińscy 
z Rotembarka, Lidia i Stefan Blok 
z Zielenina, Agnieszka i Edward 
Dyks z Kaliska Kościerskich, Ma-
rianna i Kazimierz Felskowscy ze 
Skorzewa, Krystyna i Władysław 

Jach z Wielkiego Klincza, Zofia 
i Henryk Manteuffell z Łubiany, 
Anna i Jan Werra z Sycowej Huty, 
Helena i Władysław Witka z Łu-
biany, Lilla i Janusz Zarychta z 
Nowej Kiszewy, Irena i Jan Zabo-
rowscy z Grzybowa. Wszystkim 
jubilatom składamy serdeczne ży-
czenia dalszych wspólnych lat w 
zdrowiu i szczęściu.

Red.



Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 6 Nr 18 Grudzień 2013 r.

2013 rok w Gminie Kościerzyna

Gminna Liga Siatkówki 

Sportowcy rywalizowali przez 3 
miesiące. Do ligi przystąpiło osiem 
zespołów. Oprócz siatkówki ak-
tywni mieszkańcy Gminy Koście-
rzyna w 2013 roku brali też udział 
m.in. w turniejach tenisa stołowe-
go, piłki nożnej, szachów, kaszub-
skiej Baśki. Imprezy sportowe cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
zawodników i kibiców.

Kaszubskie tablice

4 lipca Minister Administracji i Cy-
fryzacji wpisał Gminę Kościerzyna 
do rejestru gmin, na których obsza-
rze używane są dodatkowe nazwy w 
języku mniejszości. Był to ostatni 
etap prowadzący do postawienia na 
terenie Gminy Kościerzyna kaszub-
skich tablic z nazwami miejscowo-
ści. Uroczyste odsłonięcie tablic 
odbyło się 15 listopada w Wielkim 
Podlesiu.

Dotacje na nowe inwestycje we 
Wdzydzach i Wielkim Klinczu

3 lipca w Urzędzie Marszałkow-
skim Wójt Grzegorz Piechowski 
podpisał dwie umowy o dotacje 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rybackiego. Dzięki pozyska-
nym środkom zbudowane zostanie 
Centrum Usług Turystycznych we 
Wdzydzach oraz planowane jest re-
witalizacja infrastruktury sportowej 
w Wielkim Klinczu.

Superuczniowie w Wielkim Pod-
lesiu, Skorzewie i Wąglikowicach

Przez cały rok realizowaliśmy pro-
jekt „Superuczeń” współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Oprócz zajęć pozalekcyj-
nych i turniejów wiedzy młodzież 
skorzystała z bezpłatnych wakacji 
z językiem angielskim. Szkoły bio-
rące udział w projekcie otrzymały 
pomoce dydaktyczne oraz tablice 
interaktywne.

Nowe przedszkole w Wąglikowi- 
cach

Pozyskanie dotacji z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pozwoli-
ło uruchomić kolejne przedszko-
le w Gminie Kościerzyna. Dzięki 
temu ta bardzo oczekiwana przez 
mieszkańców placówka powstała w 
Wąglikowicach. Bezpłatne przed-
szkole to szansa na naukę i wspólną 
zabawę dla 20 dzieci w wieku od 
2,5 roku do 4 lat z całego obrębu 
szkolnego Wąglikowic.

Imprezy w letniej stolicy Gminy

Fani muzyki bluesowej przybyli do 
Wdzydz 23 sierpnia, kiedy to od-
był się „I Kaszuby Blues Meeting 
Festival”. Natomiast miłośnicy hi-
storii spotkali się dzień później, by 
wspólnie przenieść się do mroczne-
go średniowiecza, w którym prym 
wiedli Wikingowie i ludy Słowiań-
skie. Wtedy to we Wdzydzach 
utworzono średniowieczną wioskę 
w ramach „Spotkań z historią”.

Nowy samochód dla OSP 
Skorzewo

23 listopada w Skorzewie odbyło 
się uroczyste przekazanie nowego 
samochodu strażackiego dla OSP 
Skorzewo. To już trzeci – po Wiel-
kim Klinczu i Łubianie – nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
zakupiony i przekazany do ochot-
niczych straży pożarnych w Gmi-
nie Kościerzyna.

Dotacja na budowę kanaliza-
cji w Niedamowie, Dębogó-
rach i Wielkim Podlesiu

Wójt Gminy Kościerzyna Grze-
gorz Piechowski podpisał w dniu 
10 czerwca umowę na dofinan-
sowanie budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach 
Niedamowo - Dębogóry - Wiel-
ki Podleś. Projekt Gminy Koście-
rzyna otrzymał dotację w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Projekty budowlane przewi-
dują budowę ok. 5,1 km rurociągu 
grawitacyjnego, ok 7,1 km ruro-
ciągu tłocznego oraz budowę 9-ciu 
przepompowni ścieków. Prace bu-
dowlane związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej mają zakoń-
czyć się w 2015 roku. Koszty in-
westycji to około 3 mln zł brutto. 
Dofinansowanie w ramach PROW 
wynosi 50% kosztów kwalifiko-
walnych, czyli około 1,2 mln zł. 
To już kolejna tego typu inwesty-
cja realizowana na terenie Gminy 
Kościerzyna, bardzo oczekiwana 
przez mieszkańców.

Nowa sala wiejska w Niedamowie

Sala została wybudowana w ra-
mach projektu pt. „Budowa sali 
wiejskiej w Niedamowie jako 
sali do ćwiczeń zespołu Chochli-
ki, miejsce spotkań mieszkańców 
i KGW”. Obiekt ten ma służyć 
lokalnej społeczności sołectwa 
Niedamowo oraz sołectwa Dę-
bogóry”. Inwestycja była współ-
finansowana ze środków Unii 
Europejskiej.
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VI Gminna Spartakiada 
Seniorów

13 czerwca w Wielkim Klinczu 
miała miejsce szósta już Sparta-
kiada Seniorów. Tradycyjną impre-
zę, w której wzięło udział aż 130 
sportowców i kibiców w dojrzałym 
wieku, zorganizowali wspólnie 
miejscowy Zarząd Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów; Zakład Sportu, Tury-
styki i Kultury Gminy Kościerzyna 
oraz Sołtys i Rada Sołecka w Wiel-
kim Klinczu. 

Ruszył Ośrodek Kultury i Edu-
kacji w Nowym Klinczu

W styczniu w OKiE uruchomiono 
sekcje: gry na gitarze, fotograficz-
ną, taniec, muzykowanie w Orkie-
strze Dętej Gminy Kościerzyna. 
Ośrodek to też miejsce prób Zespo-
łu Folklorystycznego „Kaszubskie 
Nuty” oraz spotkań KGW z Nowe-
go Klincza. Działalność OKiE w 
Nowym Klinczu skierowana jest 
do dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych. Gmina Kościerzyna 
poprzez wprowadzenie stałych 
sekcji, prowadzonych przez wy-
kwalifikowanych instruktorów, 
stara się przede wszystkim rozwi-
jać talenty swoich mieszkańców, 
uwrażliwiać dzieci i młodzież na 
kulturę, jak również prowadzić 
działania profilaktyczne odciąga-
jąc dzieci i młodzież od zagrożeń 
współczesnego świata.

III Święto Sielawy

Impreza ta powoli staje się tradycją 
w naszej gminie. Tym razem miesz-
kańcy i turyści, którzy 10 sierpnia 
przyjechali do Wdzydz, bawili się 
wspólnie z Jerzym Kryszakiem, 
Zbigniewem Wodeckim i Olafem 
Lubaszenko. Imprezę zamknął wy-
stęp zespołu Majestic. W tym roku 
inauguracją Święta Sielawy był ro-
dzinny bieg „Wdzydzka 15-stka”, w 
którym udział wzięło, pomimo desz-
czowej aury, ponad dwustu uczest-
ników z całej Polski.

Półmaraton Stolema

Jedna z ostatnich imprez biego-
wych na terenie Powiatu Kościer-
skiego miała miejsce we Wdzy-
dzach. Półmaraton Stolema w 
ramach cyklu biegów „Kaszuby 
Biegają” był organizowany przez 
Gminę Kościerzyna i Pomorski 
Sport. Piękna pogoda, wspaniała 
malownicza trasa licząca 21 kilo-
metrów biegnąca po lasach między 
Wdzydzami i Juszkami przycią-
gnęła prawie 170 zawodników z 
całej Polski.

Nowa droga asfaltowa w Ko-
ścierzynie Wybudowaniu

W ramach inwestycji wykona-
no nawierzchnię asfaltową ulicy 
Jaśminowej o długości 300 mb i 
część ulicy Makowej na odcinku 
200 mb wraz ze zjazdami na pose-
sje i odwodnieniem.

Remonty szkół w Gminie 
Kościerzyna

Tradycyjnie wakacje to czas remon-
tów w szkołach. Uczniowie odpo-
czywają, a ekipy remontowe wy-
mieniają okna, drzwi, malują ściany, 
naprawiają sanitariaty. W Gminie 
Kościerzyna na letnie remonty w 
tym roku zarezerwowano ponad 700 
tys. zł. Zostały one przeprowadzone 
we wszystkich placówkach oświato-
wych. W szkołach wyremontowano 
klasy i łazienki, zmodernizowano 
instalacje c.o.

Zakład Komunalny remonto-
wał drogi

Pracowite lato i jesień dla brygady 
drogowej Zakładu Komunalnego 
Gminy Kościerzyna. Między in-
nymi po wykonaniu chodnika w 
Kościerskiej Hucie, zatoczek przy 
szkołach w Wielkim Klinczu i No-
wym Klinczu, chodnika na Raj-
skiej, zakończono  też układanie 
płyt na ulicy Jeziorkowo w Wągli-
kowicach. W tym roku zrealizowa-
no także: położenie chodnika na ul. 

Akacjowej w Łubianie, nowe drogi 
asfaltowe w Kłobuczynie i Małym 
Klinczu, ul. Rekowską i Kwiatową 
w Skorzewie, ul. Hallera i Szkolną 
w Wielkim Klinczu. Poszerzono 
drogi w Juszkach i Małym Podle-
siu. Z dofinansowaniem Urzędu 
Marszałkowskiego wykonana zo-
stała droga śródpolna Puc-Dąbrów-
ka. Poza tym Zakład realizuje spo-
ro napraw bieżących nawierzchni 
asfaltowej, wywożenie śmieci z 
przystanków na terenie gminy, wy-
równywanie dróg gruntowych. 

Ruszyła budowa kanalizacji 
w Wielkim Podlesiu

W październiku rozpoczęły się 
roboty budowlane przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Wielki Podleś, Dębogóry 
i Niedamowo. Na to ważne zada-
nie pozyskano dotację ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 Dofinan-
sowanie w ramach PROW wynosi 
50% kosztów kwalifikowalnych.
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Powstały Stolemowe Szlaki

Po prawie rocznej realizacji, dzię-
ki dotacji z Unii Europejskiej, za-
kończyła się budowa obiektów w 
ramach projektu „Stolemowe Szla-
ki – wzmocnienie infrastruktury 
turystycznej w Gminie Kościerzy-
na”. W sześciu miejscowościach: 

Wielkim Podlesiu, Dobrogoszczu, 
Częstkowie, Wdzydzach, Kaliskach 
Kościerskich i Stawiskach powstały 
parkingi, pomosty, altanki, mostki, 
ławeczki, boiska do siatkówki plażo-
wej, miejsca dla rowerów i do grillo-
wania, lampy solarne, przebieralnie, 
domki ratowników, odnowione cią-
gi piesze i wiaty ogniskowe.

III Gminny Turniej KGW

Kolejny raz na hali w Wielkim 
Klinczu odbył się Gminny Turniej 
Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Kościerzyna. W tegorocznych zma-
ganiach wzięło udział 7 KGW: Ka-
liska Kościerskie, Loryniec, Nowy 
Klincz, Mały Klincz, Skorzewo, 
Wąglikowice, Wielki Klincz. Talen-
ty wokalne i taneczne – zorba, walc, 
taniec kaszubski, krakowiak, cygań-
ski i bawarski w dwóch wersjach, 
a zwłaszcza w wykonaniu Koła 
Gospodyń Wiejskich Wąglikowi-
ce zrobił furorę i przyniósł paniom 
zwycięstwo. II miejsce zajęło KGW 
Nowy Klincz, a III miejsce KGW z 
Kalisk Kościerskich.

Powstała kanalizacja ścieko-
wa w Kościerskiej Hucie i No-
wym Klinczu

Po raz pierwszy inwestycja ta 
otrzymała dwa rodzaje dofinanso-
wania. To z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 
45% kosztów zaadresowane było 
do mieszkańców i przeznaczone na 
budowę przyłączy kanalizacyjnych 
leżących na działce mieszkańca. 
Drugie natomiast, z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-
2013, na budowę głównych ciągów 
kanalizacji leżącą w pasach dróg 
publicznych będących po stronie 
Urzędu Gminy Kościerzyna.

Witómë!
 
Latem na terenie Gminy Koście-
rzyna zamontowano tablice wi-
tające mieszkańców i turystów. 
Rzeźby są zlokalizowane przy 
drogach wjazdowych ze strony 
Bytowa, Chojnic, Gdańska, No-
wej Karczmy, Stężycy i Starej Ki-

szewy. Nowe witacze ustawiono 
dzięki dotacji w ramach projektu 
pt. “Promocja oferty turystycznej 
Gminy Kościerzyna”. W ramach 
projektu wydano również infor-
matory promujące głównie opera-
torów turystycznych działających 
na terenie Gminy.

Aktywne kobiety szkoliły się  
w Skorzewie

Było to już drugie takie spotkanie, 
będące kontynuacją szkolenia zorga-
nizowanego przed rokiem. Wśród go-
ści, którzy spotkali się z członkiniami 
KGW z Gminy Kościerzyna byli: 
Jan Kozłowski – Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego, Aleksander Mach 
– Dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Barbara Di-
trich z PODR, Stowarzyszenie Kobiet 
Zgorzałego. Szkolenie było nie tylko 
okazją do poznania nowych cieka-
wych informacji, ale też pozwoliło 
na integrację i nawiązanie kontaktów, 
które pozwolą na realizowanie wspól-
nych działań w Gminie Kościerzyna.

Wybraliśmy sołtysów i rady so-
łeckie na kadencję 2013-2019

Sołtysów wybieraliśmy w: Gosto-
miu, Juszkach, Kłobuczynie, Kor-
nem, Kościerskiej Hucie, Łubianie, 
Małym Podlesiu, Nowej Wsi, No-
wym Klinczu, Nowym Podlesiu, 
Sarnowach, Skorzewie, Wielkim 

Klinczu, Wieprznicy, Zieleninie. W 
pozostałych 21 sołectwach zgłosił 
się tylko jeden kandydat, więc nie 
było potrzeby głosowania. W 5 so-
łectwach odbyły się też wybory Rad 
Sołeckich. Nominacje nowo wybra-
nym sołtysom wręczono podczas 
sesji Rady Gminy Kościerzyna w 
dniu 23 marca.

Dożynki Gminne w Kaliskach

8 września 2013 w Kaliskach 
Kościerskich odbyło się Gminne 
Święto Plonów. Starostami tego-
rocznych dożynek byli państwo 
Elżbieta Kreft i Ludwik Kapiszka, 
którzy zgodnie z tradycją  przeka-
zali chleb z tegorocznych plonów 
na ręce włodarzy Gminy Koście-
rzyna. W ramach uroczystości 
dożynkowej rozegrano również 
III Turniej Sołectw Gminy Ko-
ścierzyna. W rywalizacji najlep-
sze okazało się Sołectwo Łubiana, 
które wyprzedziło Kłobuczyno (II 
miejsce) i Nową Wieś (III miejsce).
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Biała Sobota w Skorzewie

26 października mieszkańcy mo-
gli bezpłatnie sprawdzić swój stan 
zdrowia. Poziom ciśnienia krwi, 
EKG, cholesterol i cukier we krwi 
to badania, które przeszedł każdy. 
Ponadto kurs pierwszej pomocy, 
kurs samobadania piersi dla kobiet 
oraz jako ciekawostka: kurs szycia 
chirurgicznego to licznie odwie-
dzana propozycja składana przez 
przyszłych lekarzy, dzisiaj studen-
tów - członków Studenckiego Koła 
Naukowego przy Katedrze i Klinice 
Chirurgii Onkologicznej, które było 
współorganizatorem akcji.

Wręczono stypendia edukacyjne

49 uczniów i studentów otrzyma-
ło Stypendia Edukacyjne Gminy 
Kościerzyna. Podczas uroczyste-
go spotkania w dniu 27 listopada 
stypendia wręczyli Wójt Grzegorz 
Piechowski i Przewodniczący Rady 
Gminy Zygmunt Szulist.

Powstają nowe obiekty w Do-
brogoszczu i we Wdzydzach

W Dobrogoszczu budowana jest 
sala wiejska, która będzie stano-
wiła uzupełnienie w kompleksie 
infrastruktury turystycznej nad 
jeziorem Dobrogoszcz. Natomiast 
we Wdzydzach powstaje Centrum 
Usług Turystycznych.

Kaszubskie Nuty wydały 
pierwszą płytę

18 listopada Zespół Folklorystycz-
ny „Kaszubskie Nuty” promował 
swoją pierwszą płytę. Realizacja 
płyty odbyła się w Ośrodku Kultu-
ry i Edukacji w Nowym Klinczu, a 
wydawcą płyty jest Zakład Sportu, 
Kultury i Turystyki.

Pierwsza schetynówka w Gminie

10 października przy pięknej sło-
necznej pogodzie uroczyście otwar-
to pierwszą w Gminie Kościerzyna 
drogę wybudowaną dzięki dotacji 
z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. 
schetynówkę - drogę  nr 187068G 
prowadzącą od Łubiany do drogi 
krajowej nr 20.

Nowe miejsca rekreacyjno-sportowe

Do użytku oddano wybudowane 
dzięki pozyskaniu dotacji z Unii 
Europejskiej nowe miejsca rekre-
acji dla młodszych i starszych. Ka-
liska Kościerskie wzbogaciły się o 
wielofunkcyjne boisko sportowe z 
nawierzchnią ze sztucznej trawy. 
Nowe miejsca do zabawy mają 
również najmłodsi mieszkańcy Łu-
biany, Kornego i Małego Klincza. 
A to dzięki realizacji projektu pt. 
„Wzbogacenie oferty rekreacyj-
nej poprzez budowę placów zabaw 
w miejscowościach Korne i Mały 
Klincz oraz remont placu zabaw w 
Łubianie”.

2013 rok w Gminie Kościerzyna
Konferencja „Natura 2000”

5 lipca w Urzędzie Gminy odbyła 
się konferencja z udziałem Wice-
ministra Rolnictwa Kazimierza 
Plocke oraz przedstawicieli Mi-
nisterstwa Środowiska. Rolnicy z 
terenu Gminy Kościerzyna licznie 
wzięli w niej udział, w ten sposób 
włączając się do dyskusji na temat 
zamierzeń i planów na lata 2014-
2020 dla Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz obszarów 
chronionych NATURA 2000. Or-
ganizatorami konferencji byli Rada 
Powiatowa Pomorskiej Izby Rolni-
czej w Kościerzynie oraz Gmina 
Kościerzyna

Nagrody dla sportowców

Pięć osób otrzymało nagrody 
Gminy Kościerzyna za wyniki 
sportowe osiągnięte w roku 2012. 
Nagrody i wyróżnienia stanowią 
wyraz uznania samorządu lokal-
nego dla środowiska sportowe-
go za wkład we współtworzeniu 
i podnoszeniu kultury fizycznej 
w Gminie Kościerzyna. Ponadto 
jedną osobę wyróżniono za wie-
dzę na temat sportu. Nagrody za 
osiągnięcia sportowe w Gminie 
Kościerzyna przyznano po raz 
pierwszy. Nagrodzeni sportowcy 

to: Daniel Pek – zawodnik UKS 
„OLIMPIJCZK” Skorzewo, Le-
szek Zblewski – zawodnik UKS 
„OLIMPIJCZYK” Skorzewo, 
Dominik Kozłowski – zawodnik 
sekcji podnoszenia ciężarów GKS 
Gmina Kościerzyna, Joanna Kie-
drowska – zawodniczka w tenisie 
stołowym, Monika Czapiewska 
– zawodniczka UKS „OLIMPIJ-
CZYK” Skorzewo. Wyróżnienie 
otrzymał Błażej Wnuk, za zajęcie 
I miejsca w finale krajowym Kon-
kursu Wiedzy Olimpijskiej „Od 
Aten do Londynu.

eAdministracja – szansą na 
rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego w Gminie Kościerzyna

Dzięki dotacji Unii Europejskiej 
zakupiono nowy sprzęt i opro-
gramowanie, wdrożono system 
obsługi radnych, wprowadzono 
elektroniczny obieg dokumentów. 
Ponadto udało się wyposażyć w 
nowe komputery gminne jednost-
ki i szkoły oraz wybudowano sieć 
komputerową, która umożliwi 
wdrożenie eDziennika. Dzisiaj już 
bez problemu sprawę w gminie 
można załatwić przez Internet. 



Prace społecznie użyteczne w 2013 roku
Prace społecznie użyteczne w 2013 
roku wykonywano na terenie 28 so-
łectw oraz w Zespole szkół w Wą-
glikowicach i Zespole Kształcenia 
w Łubianie. Prace rozpoczęły się w 
miesiącu marcu br, a zakończyły w 
grudniu 2013 r. W bieżącym roku 
prace społecznie użyteczne wyko-
nywało 97 osób, w tym 54 kobiety 
i 43 mężczyzn. Do dyspozycji osób 
wykonujących w/w prace było 
30.000 godzin. Za wykonywanie 

prac podopieczni do maja 2013 r. 
otrzymywali świadczenie w wyso-
kości 7,70 zł za godzinę, natomiast 
od miesiąca czerwca stawka go-
dzinowa wynosiła 8,00 zł. Osoby 
wykonujące prace społecznie uży-
teczne zajmowały się: sprzątaniem 
ulic, dróg, chodników, parkingów, 
malowanie krawężników, wykony-
waniem praca remontowo-instala-
cyjnych w obiektach służących lo-
kalnej społeczności, stanowiących 

własność Gminy lub będących w 
ich użytkowaniu, naprawą dróg 
gminnych, pracami malarskimi w 
obiektach stanowiących własność 
Gminy lub będących w ich użyt-
kowaniu oraz ogrodzeń nierucho-
mości, pracami porządkowymi 
w zakresie utrzymania zieleni w 
parkach wiejskich, na trawnikach 
i poboczach dróg, brzegach jezior, 
boiskach sportowych, placach za-
baw, utrzymaniem czystości na 

plażach udostępnionych do użytku 
publicznego, pracami przy zale-
sianiu gruntów gminnych, czysz-
czeniem urządzeń melioracyjnych 
i utrzymanie ich w odpowiednim 
stanie, usługami opiekuńczymi u 
osób niepełnosprawnych i chorych 
(w razie potrzeby).

A. Jażdżewska
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Informacja na temat wykonania Programu „Dostarczanie nadwyżek 
żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” PEAD 2013 r.
Po raz kolejny Gmina Kościerzyna 
realizowała Program PEAD 2013 
r. W ramach programu Gmina Ko-
ścierzyna otrzymywała bezpłatnie 
żywność, którą rozdysponowana 
wśród osób najbardziej potrzebują-
cych tego wsparcia. Już w miesiącu 
marcu bieżącego roku została pod-
pisana umowa pomiędzy Stowa-
rzyszeniem Chojnicki Bank Żyw-
ności w Chojnicach a Wdzydzką 
Inicjatywą Rozwoju Turystyki, z 
siedzibą w Łubianie. Organizacją 

dystrybuująca żywność, która bez-
pośrednio zajmowała się realizacja 
programu i bezpłatnie wydawała 
żywność był Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kościerzynie. 
Z pomocy rzeczowej, w formie 
bezpłatnej żywności skorzystało 
1000 osób  z terenu Gminy Koście-
rzyna. Żywność od początku do 
końca trwania programu była wy-
dawana proporcjonalnie do wielko-
ści otrzymanych, systematycznie, 
prawie co miesiąc do końca roku 

bieżącego, z podziałem na 1000 
osób, które zostały zakwalifikowa-
ne do programu. Program cieszył 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród klientów pomocy spo-
łecznej. Rodziny bardzo chętnie 
odbierały żywność i były bardzo 
zadowolone z takiej formy pomo-
cy. W roku 2013 z Programu PEAD 
2012 skorzystało 1000 osób, które 
otrzymały bezpłatną żywność, w 
szerokim asortymencie.  Gmina 
Kościerzyna otrzymała i wydała 

bezpłatnie  prawie 31,5 tony żyw-
ności o wartości 96.682,- zł. Roz-
dysponowano żywność wśród osób 
i rodzin potrzebujących takiego 
wsparcia. Pracownikiem odpowie-
dzialnym w GOPS w Kościerzy-
nie za współpracę, odbiór i roz-
dysponowanie żywności z Banku 
Żywności w Chojnicach oraz me-
rytoryczną stronę programu była 
Barbara Federowicz.

B. Federowicz

3 grudnia z inicjatywy Gminy 
Kościerzyna odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, Zarządu Dróg Powia-
towych w Kościerzynie, Starostwa 
Powiatowego w Kościerzynie, Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ko-
ścierzynie, którego tematem było 
bezpieczeństwo na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 221 z po-

wiatową nr 2201 G w miejscowości 
Mały Klincz. Na zaproszenie Wój-
ta Gminy Kościerzyna pozytywnie 
odpowiedzieli Dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  
Grzegorz Stachowiak, Kierow-
nik Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Kartuzach Jerzy Wojewódka, 
Wicestarosta Kościerski Zbigniew 
Stencel, Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kościerzynie Bo-
gusław Skwierawski, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Kościerzynie Tomasz Radom-
ski, Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Kościerzynie 
Rafał Hewelt. W spotkaniu uczest-
niczyli też pracownicy Urzędu 
Gminy. Spotkanie zorganizowano 
w związku z licznymi kolizjami 
i wypadkami, również śmiertel-
nymi, na skrzyżowaniu drogi wo-
jewódzkiej nr 221 z powiatową 
nr 2201 G w miejscowości Mały 
Klincz oraz w trosce o bezpie-
czeństwo na drogach biegnących 
na terenie Gminy Kościerzyna. 
Jak zaprezentowali przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej Policji 
w Kościerzynie, statystyka trzech 
ostatnich lat dla skrzyżowania i 
drogi wojewódzkiej przez Nowy 
Klincz do Kościerzyny jest tra-
giczna, bo wynosi 2 ofiary śmier-
telne i 27 poszkodowanych w wy-
padkach i kolizjach. Obecny układ 
drogowy jest bardzo niekorzystny 
ze względu na ostry łuk od strony 
Gdańska i związane z tym ogra-

niczenie widoczności. Ustawione 
znaki ograniczenia prędkości nie 
wpływają znacząco na uniknięcie 
wypadków w tym miejscu. Ponad-
to od strony Grabowa istnieje ogra-
niczona widoczność skrzyżowania. 
W związku z tym konieczne jest 
podjęcie zdecydowanych działań, 
aby uniknąć dalszych wypadków 
na tym skrzyżowaniu. Niezbędna 
będzie przebudowa całego układu 
drogowego. Na spotkaniu ustalono 
przygotowanie nowej organizacji 
ruchu dla problematycznego skrzy-
żowania i ustawienie znaków na 
początku nowego roku - będzie to 
pierwszy etap procesu zwiększenia 
bezpieczeństwa. Ponadto Gmina 
Kościerzyna wystąpi do Samo-
rządu Województwa Pomorskiego 
z prośbą o wpisanie jako inwesty-
cji w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Kościerzyna, jako 
dojazdu do węzła integracyjnego 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
w Kościerzynie.

G. Świtała

Starania o poprawę bezpieczeństwa w Małym Klinczu



Podsumowanie projektu systemowego „Zainwestuj w siebie 
- masz ogromne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kościerzynie zakończył projekt 
systemowy finansowany ze środków 
EFS, „ Zainwestuj w siebie - masz 
ogromne możliwości”. Projekt był 
realizowany przez 6 lat (2008 r. do 
2013 r.). Celem projektu było zwięk-
szanie szans na zatrudnienie i pod-
niesienie kompetencji społecznych, 
dla osób korzystających z pomocy 
GOPS w Kościerzynie. Z tej formy 
pomocy skorzystało 95 osób, które 

zostały objęte szkoleniami i warsz-
tatami: psychospołecznymi, aktyw-
nym poszukiwaniem pracy, podno-
szeniem kwalifikacji zawodowych. 
Beneficjenci skorzystali z doradztwa 
zawodowego oraz kursów według 
indywidualnych potrzeb tj. mała ga-
stronomia, florystyka, fryzjerstwo, 
kursów kas fiskalnych, pierwsza 
pomoc, kurs komputerowy, opiekun 
osób starszych i niepełnosprawnych, 
magazynowanie i fakturowanie w 

systemie komputerowym oraz z kur-
su na prawo jazdy. Pięć osób podjęło 
naukę w szkole średniej, z czego 2 
otrzymały już świadectwa ukończe-
nia, a pozostałe kontynuują naukę z 
ocenami bardzo dobrymi.  Uczestni-
cy projektu w ramach kontraktów so-
cjalnych zostali objęci wsparciem fi-
nansowym i pracą socjalną. Jak sami 
stwierdzają, podnieśli swoje kwa-
lifikacje, odzyskali wiarę w swoje 
możliwości i nie obawiają się zmian 
w swoim życiu, zostali zmotywowa-
ni do działań i nowych wyzwań, są 
gotowi na podjęcie zatrudnienia, nie 
przeraża ich pozyskiwanie wiedzy i 
nowych doświadczeń. Reasumując; 
od roku 2008 w projekcie systemo-
wym wzięło udział 95 osób (kobiet i 
mężczyzn), wśród których są osoby 
bezrobotne, bierne zawodowo, nie-
pełnosprawne oraz pracujące. Za-
trudnienie uzyskało 17 osób, kilka 
osób zamierzało otworzyć własną 
działalność, część uczestników nie 
korzysta z pomocy finansowej ośrod-
ka. Łącznie ośrodek pozyskał na ten 
cel  1.147.930 zł. Uzyskane środki 
zostały w części przeznaczone na za-
trudnienie pracowników socjalnych 

oraz wyposażenie ośrodka. Projekt 
systemowy cieszył się dużym zainte-
resowaniem, nadal zgłaszają się oso-
by chętne do udziału w podnoszeniu 
swoich kwalifikacji. Regionalny Pro-
gram Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 nie 
uwzględnił projektów systemowych 
dla ośrodków pomocy społecznej, 
więc będziemy pozyskiwać pienią-
dze w projektach konkursowych, 
gdyż nadal jest duże zainteresowanie 
tą formą pomocy. Wszystkim uczest-
nikom projektu systemowego dzię-
kujemy za udział i miłą współpra-
cę, jednocześnie życzymy samych 
sukcesów w życiu zawodowym i 
rodzinnym.

R. Tkaczyk
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Prace na drogach:
• Wykonano remont nawierzchni as-
faltowej drogi gminnej w Nowej Wsi, 
w kierunku miejscowości Kościerzy-
na Wybudowanie na odcinku 500 mb. 
Roboty wykonało Przedsiębiorstwo 
Usług Drogowo-Mostowych z  Ko-
ścierzyny. Wartość robót 100 tys. zł.
• Poszerzono, utwardzono nawierzch-
nię i zamontowano bariery ochronne 
w rejonie skrzyżowania ul. Różanej i 
Granicznej w miejscowości Koście-
rzyna Wybudowanie.

• Ułożono 180 szt. płyt YOMB na 
drodze gminnej w Małym Podlesiu, 
w kierunku Wielkiego Klincza.
• Wykonano przepust przy drodze 
gminnej w Dobrogoszczu w kierunku 
Puca.
• Zebrano skarpy, poszerzono i utwar-
dzono drogę w Dąbrówce w kierunku 
na Śledziową Hutę. Koszt wykonania 
ok. 10 tys. zł. 
Powyższe roboty zostały wykonane 
przez brygadę drogową ZKGK.
Wodociągi:

• Trwa rozbudowa sieci wodociągo-
wej w rejonie ul. Polnej i Rekowskiej 
w Skorzewie, na odcinku ok. 516 mb. 
Koszt wykonania 39 tys. zł.
• Rozpoczęto roboty związane z roz-
budową wodociągu w rejonie ul. Łą-
kowej w Skorzewie na odcinku 265 
mb. Wartość robót 24 tys. zł.
Roboty związane z rozbudową wodo-
ciągu zakończone zostaną jeszcze w 
tym roku.

Z. Malek

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Nakładka asfaltowa w Nowej Wsi

AL-ANON w Łubianie  
zaprasza na spotkania

Masz problem z alkoholem? Chcesz 
przestać pić? Przyjdź – posłuchaj 
– może zostaniesz z nami!

Jeśli jesteś osobą współuzależnioną 
- czyli np. twój mąż, żona, syn, córka 
czy inna bliska osoba pije - przyjdź, 
a otrzymasz odpowiednie informa-
cje, by móc żyć w spokoju, radości 
i zdrowiu. Grupa AL-ANON „ZA-

UFANIE” zaprasza w każdą środę 
o godz. 18.00 do Łubiany, ul. Ko-
lejowa (budynek byłej stacji PKP, 
piwnica). W ostatnią środę miesiąca 
organizowany jest mityng otwarty, 
dla wszystkich zainteresowanych.

Może to, co nie udaje się w pojedyn-
kę uda się razem w grupie. Jaki jest 
nasz cel? Trwać w trzeźwości i po-
magać innym w jej osiągnięciu. W 
jaki sposób to czynimy? Wymienia-
jąc 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 sali wiej-
skiej w Wielkim Klinczu.



II Turniej Tenisa Stołowego
16 listopada na hali widowiskowo-
-sportowej w Skorzewie odbył się II 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Kościerzyna. Startu-
jący zawodnicy podzieleni zostali 
na cztery kategorie wiekowe: szkoła 
podstawowa, gimnazjum, 17-35 lat 
oraz 35+. System rozgrywek był 
zróżnicowany, w zależności od ilo-
ści zgłoszonych osób w danej kate-
gorii. Zmagania tenisistów stały na 
wysokim poziomie, o czym świad-
czyły liczne, nietuzinkowe zagrania. 
W kategorii najmłodszych najlep-
szym zawodnikiem okazał się Pa-
tryk Goliwąs z Kościerzyny, zaraz 
za nim uplasował się Bartosz Ko-
walczyk z Kalisk. Trzecia pozycja 
przypadła Patrykowi Goliwąs. W 
najmłodszej kategorii wiekowej ko-
biet najlepszą zawodniczka została 

Karolina Kleinshmidt. W grupie za-
wodników z gimnazjum zwyciężył 
Radosław Stankiewicz wyprzedza-
jąc Szymona Żyndę oraz Krystiana 
Koteckiego. Wśród gimnazjalistek 
najlepszą okazała się być Karolina 
Kleinschmidt, druga Natalia Kost-
ka, trzecia Ramona Nowak. W kat. 
17-35 lat kobiet zwyciężyła Karo-
lina Kleinschmidt, natomiast wśród 
mężczyzn na pierwszym miejscu 
uplasował się Michał Smętoch. 
Największe umiejętności zaprezen-
towali zawodnicy najbardziej do-
świadczeni kat 35+ wśród których 
bezkonkurencyjnym okazał się Wła-
dysław Majkowski wyprzedzając 
Sławomira Piankowskiego i Sławo-
mira Wierzbę, grającego na wózku 
inwalidzkim. Ceremonii wręczenia 
pucharów przewodził Grzegorz Pie-

chowski wójt Gminy Kościerzyna, 
który już teraz zapowiedział, że nie 
była to ostatnia tego typu impreza 
sportowa na terenie gminy. Warto 
przypomnieć, że organizatorami 
turnieju był Zakład Sportu, Kultu-

ry i Turystyki Gminy Kościerzyna. 
Podziękowania za pomoc należą 
się również Pani Urszuli Kalińskiej 
oraz Pani Katarzynie Kleinshmidt.

M. Helta

Halówka rozpoczęta!
30 listopada w Wielkim Klinczu 
zainaugurowano rozgrywki Powia-
towej Halowej Ligi Piłki Nożnej o 
puchar Starosty, Wójta oraz Bur-
mistrza Kościerzyny. Na parkiecie 
hali sportowej „Sokolnia” zmierzy-
ły się ze sobą drużyny występujące 
w II lidze. Drużyny nie zawiodły 
licznie zebranej publiczności, do-
starczając wielu emocji we wszyst-
kich spotkaniach. W niedzielę 
(01.12.2012r.) również na hali spor-
towej w Wielkim Klinczu rozegra-
na została pierwsza kolejka III ligi, 
natomiast inauguracja najwyższej 

klasy rozgrywkowej odbyła się w 
Kościerzynie w hali sportowej „So-
kolnia”. Emocje oraz poziom piłkar-
ski sięgnęły zenitu, a licznie zgro-
madzona publiczność żywiołowo 
reagowała na popisy zawodników. 
Do tegorocznych rozgrywek przy-
stąpiło 28 zespołów występujących 
w trzech ligach, 8 zespołów w I li-
dze, 8 w II lidze oraz 12 w III lidze. 
Łączna liczba zawodników rywali-
zujących w tegorocznych rozgryw-
kach to ponad 350 mężczyzn. 

Red.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie  
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wy-
magającej interwencji pomocy społecznej, należy zgłosić:

- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej 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.

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

Dzielnicowy - Asp. Tadeusz Piechowski - 603 568 251

Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68

Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999, 
58 686 06 66

Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112


