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Upamiętnienie cmentarza żydowskiego

W dniu 27 maja odbyła się uroczy-
stość upamiętnienia cmentarza ży-
dowskiego, który przed laty zlokali-
zowany był za obecnym budynkiem 
Urzędu Gminy Kościerzyna. Usta-
wienie tablicy pamiątkowej było wy-
pełnieniem zobowiązania przedsta-
wicieli Gminy Kościerzyna z dnia 17 

września 1998 roku. W uroczystości 
uczestniczył Michał Rucki - Wice-
przewodniczący Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej w Gdańsku, władze 
Gminy Kościerzyna: Wójt Grzegorz 
Piechowski i Przewodniczący Rady 
Gminy Zygmunt Szulist, Zastępca 
Burmistrza Miasta Kościerzyna Ka-

zimierz Stoltmann, Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Kościerskiej Krzysztof 
Jażdżewski, radni i sołtysi, dyrek-
torzy jednostek organizacyjnych, 
dyrektorzy szkół oraz uczniowie. 
Po odsłonięciu pamiątkowej tabli-
cy uczestnicy uroczystości udali się 
do Sali im. L. Szopińskiego, gdzie 

odbyła się konferencja naukowa po-
święcona mieszkańcom Ziemi Ko-
ścierskiej wyznania mojżeszowego. 
Oprócz cennych i nieznanych faktów 
historycznych była to też dobra oka-
zja do rozmowy na temat kultury i 
religii żydowskiej.

K. Knopik

Po raz kolejny dzieci z naszego 
miejscowego przedszkola oraz kla-
sy zerowej miały okazję zapoznać 
się bliżej z działalnością Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz Pań-
stwowej Straży  w  Kościerzynie. 

Spotkania ze strażą są imprezą 
cykliczną wprowadzoną w kalen-
darz działań OSP już od kilku lat, 
której zadaniem jest propagowa-
nie bezpieczeństwa p. pożarowego 
wśród najmłodszych. Tegoroczna 

edycja została jednak wzbogacona 
o dodatkowe atrakcje. Tradycyjnie 
już Dzień ze Strażakiem rozpoczął 
się od pokazu ćwiczenia bojowego 
oraz sztafety pożarniczej. Później 
nastąpiła prezentacja średniego 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go. Dzieci miały okazję nie tylko 
zobaczyć cały sprzęt, ale także 
wypróbować na sobie działanie 
poszczególnych jego elementów - 
ubierały maski do aparatów dróg 
oddechowych, zakładały kołnie-
rze ortopedyczne. Nasi najmniejsi 
przyszli strażacy mogli również za-
poznać się ze sprzętem należącym 
do Państwowej Straży Pożarnej, 
której strażacy również zaszczy-
cili nas swoją obecnością. Jedną z 
nowości wprowadzonych w tego-
rocznej edycji był pokaz ratownic-
twa drogowego. Strażacy ochotnicy 
wspólnie z reprezentacją Państwo-
wej Straży Pożarnej pocięli samo-

chód osobowy, udostępniony nam 
przez jednego z druhów - Gerar-
da Koszałkę. W ten sposób mogli 
pokazać dzieciom i rodzicom jak 
bezpiecznie i szybko wydostać po-
szkodowanego z uszkodzonego w 
wypadku pojazdu. Kolejnym punk-
tem programu był również pokaz 
działań z zakresu KPP - w scence z 
poszkodowaną. Udzielono jej kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy oraz 
przeniesiono na nosze typu deska. 
Tradycyjnym już punktem Dnia ze 
Strażakiem było wspólne grillowa-
nie. W organizację pokazu zaanga-
żowali się dyrekcja i pracownicy 
przedszkola, strażacy z Państwowej 
Straży Pożarnej w Kościerzynie 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
Kłobuczyno, Nadleśnictwo Kartu-
zy, leśniczy Mirosław Brzeziński 
oraz Koło Łowieckie HODOWCA. 

M. Lamkiewicz-Czechowska

Dzień ze strażakiem w Kłobuczynie
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Początki osadnictwa żydowskiego 
na ziemi kościerskiej sięgają XVIII 
w. Początkowo zamieszkiwali oni 
podmiejski folwark Szydlice. W 
mieście pierwsi wyznawcy juda-
izmu osiedlili się dopiero w 1774 r. 
W 1812 r. wszyscy kościerscy Żydzi 
otrzymali obywatelstwo miejskie, 
mogli zajmować się rzemiosłem i 
nabywać nieruchomości miejskie. 
Gmina żydowska liczyła już wtedy 
124 osoby (15% ogółu mieszkańców 
Kościerzyny). Cmentarz żydowski w 
Kościerzynie założono w 1786 r. nie-
daleko obecnego skrzyżowania ul. 

Strzeleckiej z ul. Tomasza Rogali. 
Działka obejmowała 1,34 ha z czego 
0,31 ha przeznaczono na cmentarz. 
W języku hebrajskim spotkamy kilka 
określeń cmentarza: dom grobów - 
bet kwarot, dom życia - bet chaim, 
dom życia wiecznego - bet olam. W 
języku jidysz, dobre miejsce - gute 
ort, święte miejsce - hajlike ort. W 
Polsce najpopularniejszym określe-
niem jest kirkut, które wywodzi się 
z języka niemieckiego (Kirchhof, 
Friedhof). Cmentarz został ulo-
kowany poza terenem zwartej za-
budowy na zboczu najwyższego w 

okolicy wzniesienia (186 m n.p.m.). 
W części gospodarczej cmentarza 
znajdował się prawdopodobnie 
tzw. dom oczyszczenia, zwany też 
domem przedpogrzebowym. Od po-
czątku XX w. liczba mieszkańców 
pochodzenia żydowskiego zaczyna 
gwałtownie spadać. W 1910 r. Ko-
ścierzynę zamieszkiwały zaledwie 
173 osoby wyznania mojżeszowego, 
zaś pod koniec lat 30. XX w. kilka 
rodzin. Ostatni pochówek na cmen-
tarzu odbył się w 1934 r. Cmentarz 
został zniszczony przez Niemców w 
czasie II wojny światowej. Obecnie 

nie pozostał żaden ślad po cmen-
tarzu, chociaż jego pozostałości 
można było oglądać jeszcze po woj-
nie. Po przejęciu cmentarza przez 
Skarb Państwa Polskiego w 1972 
r. podjęto ostateczną decyzję o jego 
likwidacji. W latach 1972‒1976 był 
on sukcesywnie niwelowany. Miej-
sce gdzie usytuowany był cmentarz 
zdradza jedynie aleja, którą przed 
kilkudziesięciu laty odprowadzano 
zmarłych na wieczny spoczynek.

K. Jażdżewski

Cmentarz żydowski w Kościerzynie

Powstaje sala w Loryńcu
Rozpoczęła się budowa sali wiej-
skiej wraz z zapleczem dla tu-
rystów - wiatą w miejscowości 
Loryniec. Projekt objęty jest dofi-
nansowaniem z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Po 
przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym kwota, za którą sala 
jest budowana, wyniosła 259.332,78 
zł, a wykonawcą jest firma PER-
MUR ze Skarszew. Sala jest usytu-
owana przy moście nad rzeką Wdą, 
w miejscu często służącym jako po-

czątek lub koniec spływu kajakiem 
tą rzeką. Budynek ma stanowić 
miejsce spotkań lokalnej społecz-
ności, turystów i wszystkich innych 
korzystających. Zaplanowano w 
nim instalację centralnego ogrze-
wania zasilaną gazem skroplonym, 
wiatę, węzeł sanitarny z publiczny-
mi toaletami. Przewidziany umową 
termin oddania budynku do użytku 
to koniec listopada br.

Red.

Rozpoczęły się roboty budowlane 
przy rewitalizacji infrastruktu-

ry sportowej, tj. starego boiska w 
centrum Wielkiego Klincza. Pro-
jekt opiewający na kwotę ponad 
660.000 złotych dotyczy komplek-
sowego przebudowania terenów 
sportowych zlokalizowanych w 
sąsiedztwie Zespołu Kształcenia 
w Wielkim Klinczu. W ramach za-
dania w Wielkim Klinczu powsta-
nie wielofunkcyjne boisko do gry 
w koszykówkę i siatkówkę, drugie 

boisko do gry w piłę nożną i ręcz-
ną, bieżnia lekkoatletyczna, miej-
sce do skoku w dal i wzwyż oraz 
miejsce do pchnięcia kulą. Dotych-
czasowe boisko wraz z upływem 
lat stawało się coraz mniej atrak-
cyjne i mało używane przez miesz-
kańców Wielkiego Klincza. Nowa, 
ogólnodostępna infrastruktura po 
przeprowadzeniu prac rewitaliza-
cyjnych przypominać będzie bu-

dowane w innych miejscowościach 
„Orliki”.  Obiekt ma zostać wybu-
dowany do końca lipca br. Projekt 
jest współfinansowany w wysoko-
ści 334.037 złotych przez Unię Eu-
ropejską, ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego, zapewniającą inwestycję w 
zrównoważone rybołówstwo.

S. Malek

Rewitalizacja infrastruktury sportowej w Wielkim Klinczu

Od 9 czerwca dzieci z Gminy Ko-
ścierzyna dojeżdżają do szkoły 
nowym autobusem. Zakupiony w 
ramach dotacji z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) i środków wła-
snych gminy Kościerzyna autobus 
marki AUTOSAN typ LIDER 10 
został przez producenta dostarczony 
przed czasem wskazanym w umowie 
i dlatego już w tym roku szkolnym 
dzieci mogą być transportowane w 
bezpieczniejszych i lepszych warun-
kach. Autobus jest wyposażony w 43 

miejsca siedzące z opcją wymonto-
wania 4 siedzisk w celu umieszcze-
nia w ich miejscu wózka inwalidz-
kiego. Każdy fotel jest wyposażony 
w pasy bezpieczeństwa z mocowa-
niem dwu lub trzy punktowym. Dla 
bezpieczeństwa i ułatwienia cofania 
autobus posiada również kamerę co-
fania. Silnik CUMMINS 215,4 KW 
(IVECO). Dofinansowanie z PFRON 
wyniosło ponad 213 tys. zł, co stano-
wiło 44% całkowitej kwoty zakupu.

G. Świtała

Nowy autobus wyjeżdża na drogi
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Międzynarodowy Dzień Rodzin w Kornem

Dnia 23 maja br. w Szkole Pod-
stawowej w Kornem odbył się 
Międzynarodowy Dzień Rodzin 
2014 – czyli piknik dla mieszkań-
ców z warsztatami, konkursami i 
występami uczniów. W ten spo-
sób została uczczona 20 rocznica 
ustanowienia przez ONZ tego wła-

śnie święta. Impreza taka organi-
zowana jest w Kornem cyklicz-
nie od 2008 roku. Cieszy się ona 
dużym zainteresowaniem wśród 
rodzin uczniów naszej szkoły. W 
tym roku można było zobaczyć 
profesjonalny pokaz sokolnictwa 
użytkowego, wspólnie śpiewać w 

języku kaszubskim, nauczyć się 
układu tanecznego w rytmie co-
untry, wykonać odlewy z gipsu, 
ozdobić doniczkę metodą deco-
upage’u lub poznać technikę filco-
wania. Uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny dla ukocha-
nych rodziców i wręczyli samo-

dzielnie wykonane upominki. Za-
bawa, radość i integracja rodzin 
– czyli główny cel tego przedsię-
wzięcia został osiągnięty. Zapra-
szamy za rok!

B. Murglin

Dzień Dziecka i 70 rocznica boju pod Łubianą

W niedzielę 25 maja br. w Łubianie 
odbył się V sołecki Dzień Dziecka 
połączony z obchodami 70 roczni-
cy boju pod Łubianą. Uroczystości 
rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
w kościele p.w. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, po której przy obe-
lisku odbył się uroczysty apel pole-
głych  odczytany przez łubiańskich 
harcerzy i partyzantów Gryfa Po-
morskiego z grupy rekonstrukcyjnej 
z Męcikału. Następnie grupy wspól-
nie udały się pod znajdujący się w 
Kornem pomnik poległych w boju 
pod Łubianą i tam również oddały 
hołd ofiarom. W Łubianie po mszy 

św. ponad 70 osób wzięło udział w 
rajdzie pieszym. W międzyczasie 
na Orliku zorganizowano turniej 
piłki nożnej o Puchar Ks. Probosz-
cza i prezesa spółdzielni „Wspólny 
Dom”. Główne uroczystości od-
bywały się w pobliży bloku nr 10 
przy Osiedlowej. Tam na scenie 
zorganizowano konkurs plastyczny, 
piosenkarski, zgaduj zgadulę, rzut 
jajkiem na odległość i wiele innych. 
Przybyli mieli możliwość obejrze-
nia trzech odrębnych inscenizacji: 
przyrzecznie nowoprzyjętego par-
tyzanta, uwolnienie z potulickiego 
obozu siostry płk. Dambka oraz naj-

ważniejszej - Bój pod Łubianą. Na 
scenie wstąpił również pan Edmund 
Konkolewski – harcerz, żołnierz 
września 39, kaszubski gawędziarz, 
który zarecytował poezję wojenną. 
Cały festyn zakończył się po godz. 
19.00. Uczestniczyło w nim ponad 
400 osób. Wszyscy byli bardzo za-
dowoleni. Całość mogła się odbyć 
dzięki zaangażowaniu wielu osób, 
instytucji oraz firm. Organizatorzy 
dziękują Radzie Sołeckiej, Urzędo-
wi Gminy Kościerzyna, Starostwu 
Kościerskiemu, Zakładowi Porcela-
ny Stołowej „Lubiana” w Łubianie, 
Parafii Łubiana, OSP Łubiana, PPSP 

w Kościerzynie, Wdzydzkiej Inicja-
tywie Rozwoju Turystyki, Grupom 
Rekonstrukcyjnym z Męcikału, 
Bydgoszczy i Gdańska, 23 Drużynie 
Harcerskiej  z Łubiany, Aqua Cen-
trum z Kościerzyny, Żwirowniom z 
Rybaków i Grzybowa, Godwell Pol-
ska, Stowarzyszeniu Gryf, Zrzesze-
niu Kaszubsko-Pomorskiemu oddz. 
w Łubianie i Kościerzynie, Szkole 
Podstawowej z Kornego, Nadle-
śnictwu Kościerzyna, Słupskiemu 
WOPR, Spółdzielni Mieszkaniowej 
Millenium i wielu innym. 

P. Kwidziński
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Kalendarz imprez kulturalno-rekreacyjnych 
na terenie Gminy Kościerzyna lato 2014

Data wydarzenia Miejsce – wydarzenie 

5 lipca – sobota

Wdzydze – Wdzydzkie Spotkania Kulinarne podczas Dnia Troci Wdzydzkiej oraz inauguracja 
Centrum Usług Turystycznych

Juszki – Festyn wiejski

Mały Podleś – Festyn wiejski

Loryniec – Festyn wiejski

12 lipca – sobota

Gostomie – Festyn wiejski

Szenajda – Festyn wiejski

Wąglikowice – Festyn wiejski

Garczyn – Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna

13 lipca – niedziela Garczyn – Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna

19 lipca – sobota

Niedamowo – Festyn wiejski

Wdzydze – „Jarmark Wdzydzki”

Czarlina – Festyn wiejski

Mały Klincz – Festyn wiejski

20 lipca – niedziela Wdzydze – „Jarmark Wdzydzki”

26 lipca – sobota

Rotembark – Festyn wiejski

Wdzydze – Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Burczybas”, Regaty o Puchar „Stolema”

Puc – Festyn wiejski

Stawiska – Festyn wiejski

Kłobuczyno – Festyn wiejski

2 sierpnia – sobota 
Dębogóry – Festyn wiejski

Szarlota – Festyn wiejski

9 sierpnia – sobota Wdzydze – IV Święto Sielawy Wdzydzkiej

15 sierpnia – piątek Wdzydze – Amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi

16 sierpnia – sobota

Wdzydze – XV Błękitna Wstęga

Łubiana – Festyn wiejski

Wielki Podleś – festyn wiejski

22 sierpnia - piątek
Wdzydze – II Meeting Blues Festiwal

Wdzydze – Wdzydzkie Dni z Bazuną

23 sierpnia – sobota 
Wdzydze – „Wdzydzkie Spotkania z Historią”

Wdzydze – Wdzydzkie Dni z Bazuną

24 sierpnia – niedziela Wdzydze – „Wdzydzkie Spotkania z Historią”

30 sierpnia – sobota Wielki Klincz – Festyn wiejski oraz otwarcie infrastruktury sportowej przy szkole

31 sierpnia – niedziela Gmina za ½ ceny – Wdzydze

13 września – sobota Skorzewo – I Festiwal Żurawiny



Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 5Nr 22 Czerwiec 2014 r.

Gmina Kościerzyna posprzątana

Mamy za sobą kolejną, już czwartą 
akcję sprzątania gminy Kościerzy-
na. Niestety, śmieci ciągle zalegają 
na terenie naszej gminy i to w nie-
których miejscach w znacznej ilości. 
Ważne jest jednak to, że tam gdzie 
już zostało dokonane gruntowne 

sprzątanie, przepłynięty został szlak 
kajakowy, czy grupy sprzątających 
przeszły szlaki piesze albo miejsca 
uczęszczane przez mieszkańców ta-
kie jak plaże, okolice sal wiejskich, 
cmentarzy ewangelickich, przy-
stanków autobusowych śmieci jest 

mniej. Niestety, są również miej-
sca, jak sprzątana w tym roku rzeka 
Wierzyca od Wierzyska do Nowej 
Kiszewy, gdzie około 30 osób miało 
spore problemy z zebraniem wszyst-
kich śmieci. Dziwna prawidłowość 
setek pływających butelek szkla-
nych tego samego kształtu porzu-
conych za miejscowością Stawiska 
może wprawiać w zastanowienie. 
Nie zawiedli nas jak zwykle harce-
rze i zaangażowani sołtysi oraz nasz 
nowy partner: Kościerskie Centrum 
Wolontariatu. Sprzątali również 
strażacy z gminnych OSP, przed-
stawicielki Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz uczniowie szkół. Sprzą-
tano w miejscowościach: Szenajda 
- mieszkańcy, Puc - mieszkańcy, 
Wąglikowice - sołectwo i strażacy, 
Mały Klincz - mieszkańcy, Nowa 
Kiszewa - mieszkańcy, Łubiana – 
harcerze, Grzybowo – mieszkańcy, 
Juszki – mieszkańcy oraz w innych 
miejscowościach, gdzie porządek 
miejsc publicznych odgrywa ważną 

rolę. Pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w sprzątanie mając 
nadzieję, że było ono dobrą okazją 
do edukacji ekologicznej, szkołą 
cierpliwości i zachętą do zwracania 
uwagi na porządek w strefach pu-
blicznych. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do operatorów tury-
stycznych: KajakiMłyn z Kornego 
i Stanicy PTTK Wdzydze za bez-
płatne użyczenie kajaków na sprzą-
tanie rzek płynących przez gminę 
Kościerzyna.

G. Świtała

11 czerwca w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy zorganizowano uroczystość 
jubileuszu 50-lecia małżeństw. Od-
znaczenia Prezydenta RP, prezent i 
dyplom Wójta Gminy Kościerzyna 
otrzymały następujące pary: Ma-
ria i Bernard Burandt z Grzybowa, 
Ludwika i Józef Jereczek z Kalisk 
Kościerskich, Wanda i Bolesław 
Kinowscy z Małego Klincza, Bar-
bara i Paul Koss z Nowego Klincza, 
Małgorzata i Gerard Okrój z Wiel-
kiego Klincza, Krystyna i Józef 

Skrzyńscy z Wielkiego Klincza, 
Eugenia i Józef Walkusz z Nowej 
Wsi Kościerskiej. Wszystkim ju-
bilatom składamy serdeczne ży-
czenia dalszych wspólnych lat w 
zdrowiu i szczęściu. Atmosfera na 
każdym jubileuszu jest wspania-
ła. Złoci jubilaci dzielą się wspo-
mnieniami, z uśmiechem mówią o 
pierwszych spotkaniach, chwalą 
się wnukami i prawnukami.

Red.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Pływanie oraz zabawa w wodzie 
świetnie wpływa na harmonijny 
rozwój każdego dziecka, ponadto 
stwarza tym młodym ludziom nie 
lada atrakcję i przeżycie. Dlatego 
też przedszkolaki z Wąglikowic w 
dniu 15 maja 2014 roku uczestni-
czyły w pierwszym wyjeździe na 
basen. Na krytej pływalni „Aqua 
Centrum” w Kościerzynie miały 
do dyspozycji zjeżdżalnię, bro-
dzik, jacuzzi i płytki basen. Dzie-
ci pod czujnym okiem opiekunów 
oraz ratowników oswajały się z 
wodą, brały udział w różnego typu 
zabawach, chodziły w wodzie i 
pływały z „makaronem”. Dzie-

ci były bardzo zadowolone z tej 
wyprawy, chętnie brały udział we 
wszystkich zabawach wodnych. 
Należy również podziękować opie-
kunom – tatusiom, którzy opie-
kowali się dziećmi, bawili się z 
maluchami w wodzie i dbali o ich 
bezpieczeństwo. Wyjazd na basen 
został zorganizowany w ramach 
projektu „Przedszkolaki na start 
upowszechnianie edukacji przed-
szkolnej na terenie Gminy Koście-
rzyna” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

S. Łosińska

Przedszkolaki na basenie
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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 spra-
wozdanie 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.

1. Łubiana

W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Ul. Wiosenna – projekt kanaliza-
cji (cały rejon)
- Kanalizacja sanitarna do Zakładu 
Stolarskiego „Bonca”
- Ul. Ogrodowa – rozbudowa wodo-
ciągu poza nawierzchnię asfaltową
- Ul. Jeziorna – przebudowa 
kanalizacji
- Ul. Źródlana – nawierzchnia  
asfaltowa gr. 8 cm
- Ul. Ogrodowa – nawierzchnia  
asfaltowa gr. 8 cm

- Nawierzchnia z płyt YOMB koło 
garaży – gr. 12,5 cm
- Kierunek Sudomie - nakładka  
asfaltowa gr. 5 cm
- Ul. Jeziorna – ułożenie koryt 
ściekowych
- Studnia chłonna na ul. Kolejowej
- Wykonanie nawierzchni asfalto-
wej ul. Sadowa + część ul. Długiej 
- Ul. Zakładowa - remont na-
wierzchni asfaltowej 
- Łubiana  -  Owśnice - remont na-
wierzchni asfaltowej 
- Utwardzenie drogi za ul. Leśną 
- tłuczeń
- Progi zwalniające (ul. Akacjowa – 
2 szt., ul. Ogrodowa – 1 szt.) 
- Wodociąg i kanalizacja na osiedlu 
„pod lasem” 
- Modernizacja ujęcia wody
- Garczyn - projekt kanalizacji
- Skrzyżowanie ulic Rolnicza/Wio-
senna  - punkt oświetleniowy
- 9 punktów oświetleniowych:  
ul. Kasztanowa, ul. Kościerska,  
ul. Spacerowa, ul. Osiedlowa, ul. 
Rolnicza/Spacerowa, ul. Ogrodo-
wa/Wiosenna, ul. Ogrodowa

- Remont szkoły w Łubianie
- Plac zabaw przy szkole
- Instalacja CO i kotłownia na gaz 
w sali wiejskiej w Łubianie
- Rozbudowa wodociągu w kierun-
ku cmentarza
- Rozbudowa wodociągu II etap 
Osiedle pod lasem
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
II etap Osiedle pod lasem
- Wykonanie chodników przy  
ul. Akacjowej i Kościelnej
- Remont skrzyżowania ul. Długiej 
i Kaszubskiej
- Remont nawierzchni asfaltowej 
(ul. Kościerska)
- Remont nawierzchni asfaltowej – 
pod Owśnice
- Samochód dla OSP Łubiana 

- Uporządkowanie oznakowania 
ulic - tablice
- Progi na ul. Kaszubskiej
- Dojazd do kąpieliska
- Schetynówka – modernizacja dro-
gi  nr 187068G od Łubiany do drogi 
nr 20 

- Plac zabaw
- Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w Łubianie
Inwestycje w 2014 roku:
- Remont nawierzchni ul. Ka- 
szubskiej
- Budowa chodników: ul Kasztano-
wa, ul. Akacjowa
- Kolejny etap naprawy nawierzchni 

ulicy Leśnej w stronę Sudomia

- Wymiana barierek na bardziej 
bezpieczne i estetyczne na mostku 
na ul. Kaszubskiej
- Wykonanie nawierzchni asfal-
towej na ul. Źródlanej - pomiędzy  
ul. Akacjową i ul. Ogrodową
- Wykonanie nawierzchni asfalto-
wej ul. Miodowej o dł. o 180 mb  
i części ul. Rolniczej o dł. ok 80 mb 
- Remont poddasza w Zespole 
Kształcenia w Łubianie
- Remont budynku PKP Łubiana
- Ul. Długa - przebudowa odcin-
ka wodociągu ok. 150 mb (liczne 
awarie)
- Ul. Kościerska - 2 punkty świetlne
- Ul. Leśna - 1 pkt świetlny
- Ul Jesienna - 1 pkt świetlny
- 3 ławki z oparciem przy chodniku 
na cmentarz
- Lustra drogowe na ul. Akacjowej 
– 2 szt.
- Ławki przy „schetynówce” –  
3 szt.

2. Korne

W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej: Korne, Kaliska, 
Dobrogoszcz
- chodnik z kostki betonowej – gr. 
6 cm
- budowa chodnika - przy rondzie

- remont nawierzchni asfaltowej gr. 
4 cm 
- remont nawierzchni drogi 
dojazdowej 
- studnie chłonne z kręgów 
betonowych
- remont szkoły w Kornem
- 3 punkty oświetleniowe
- plac zabaw 

Inwestycje w 2014 roku:
- asfalt ok. 350 mb
- budowa ogrodzenia oddzielają-
cego boisko od części rekreacyjnej  
w Kornem
- 2 punkty świetlne
- most pod tartak 

3. Gostomie

W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- naprawa drogi dojazdowej  
do kompleksu łąk
- wyrównanie drogi do Częstkowa
- 1 punkt oświetleniowy (k. szkoły)
- modernizacja ujęcia wody – 
wymiana pompy głębinowej, 
przebudowa układu sterowania 
pompy (falownik)
- poszerzenie drogi pod 
Częstkowo
Inwestycje w 2014 roku:
- Wykonanie asfaltu na drodze od 
centrum wsi wzdłuż drogi przy 
kościele w stronę wsi Ogonki
- Budowa placu zabaw  
w Gostomiu

Wydarzyło się w sołectwach…
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Zadania zrealizowane w kolejnych sołectwach zaprezentowane zostaną w następnym numerze 
„Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna”.

4. Częstkowo

W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- likwidacja skarp – droga do 
Skorzewa
- wyrównanie i utwardzenie drogi
- wznowienie granic, poszerze-
nie, nawiezienie piasku - droga 
ze wsi do p. Kulaszewicz 
- ścięcie skarpy przy drodze do 
Skorzewa
- wycinka drzew w Ludwikowie
- ogrodzenie budynku gospodar-
czego w Ludwikowie
- naprawa wyrwy przy przepuście 
na rzece

- wymiana instalacji elektrycznej 
w Sali wiejskiej
- likwidacja skarpy k. Kaszuba
- 2 punkty oświetleniowe –  
we wsi, przed przepustem
- projekt „Stolemowe Szlaki” 

Inwestycje w 2014 roku:
- Remont drogi z Częstkowa do 
Fingrowej Huty
- Remont instalacji wentyla-
cyjnej - komin w mieszkaniu  
w Ludwikowie
- Zebranie nadmiaru piasków  
z poboczy drogi do Skorzewa

5. Wieprznica

W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- remont nawierzchni asfaltowej 
(nakładka asfaltowa grubości 5 cm)
- ścięcie poboczy od gazowni

- tabliczki dla właścicieli obiektów 
noclegowych

Inwestycje w 2014 roku:
- tłuczeń na drogę albo płyty 200 
mb - równiarka + tłuczeń
- zasypanie kałuż na drodze do 
Gostomia.

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. Kolejowa 
(budynek byłej stacji PKP, piwnica). 
W ostatnią środę miesiąca organi-
zowany jest mityng otwarty, dla 
wszystkich zainteresowanych.

AL-ANON w Łubianie zaprasza 
na spotkania

Masz problem z alkoholem? Chcesz 
przestać pić? Przyjdź – posłuchaj 
– może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w poje-
dynkę uda się razem w grupie. Jaki 
jest nasz cel? Trwać w trzeźwości i 
pomagać innym w jej osiągnięciu. 
W jaki sposób to czynimy? Wymie-
niając doświadczenia, uzyskuje-
my siłę i nadzieję do wytrwania w 
trzeźwości. Może i dla Ciebie nadej-
dą 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 po-
mieszczeniach w sali klubowej Hali 
Sportowej ul. Szkolna w Wielkim 
Klinczu. Miting otwarty – pierw-
sza środa miesiąca dla każdego 
zainteresowanego.

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: Asp. Szt. Tadeusz Piechowski - 603 568 251,  
Mł. Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219

Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68

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

Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112

Karta Dużej Rodziny
Już niebawem w Gminie Kościerzy-
na działać będzie program wspie-
rający rodziny wielodzietne pn. 
Karta Dużej Rodziny. Program ten 
skierowany jest do członków rodzin 
wielodzietnych, zameldowanych i 
zamieszkujących pod wspólnym ad-
resem w Gminie Kościerzyna. Przez 
Rodzinę Wielodzietną rozumie się: 
rodzinę wspólnie zameldowaną i za-
mieszkującą na terenie Gminy Ko-
ścierzyna (także rodzinę zastępczą), 
składającą się z rodziców (jednego 

rodzica), mających na utrzymaniu 
troje i więcej dzieci w wieku do 18 
roku życia lub do 24 roku życia w 
przypadku, gdy dziecko uczy się lub 
studiuje. Karta Dużej Rodziny bę-
dzie uprawniać do ulgi polegającej 
na możliwości zakupu biletów wstę-
pu z 50% zniżką od obowiązujących 
stawek, do następujących obiek-
tów: „AQUA Centrum” Kaszubskie 
Centrum Sportowo – Rekreacyjne, 
ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna 
– wejście na pływalnię, fitness, si-

łownię oraz Kino „REMUS”, ul. 3 
Maja 9, 83-400 Kościerzyna – wej-
ście na seanse filmowe. Karta Du-
żej Rodziny wydawana będzie na 
wniosek rodzica lub opiekuna skła-
dany do Wójta Gminy Kościerzyna 
w Urzędzie Gminy Kościerzyna. 
Wnioski o wydanie Karty Dużej 
Rodziny składać będzie można już 
od 1 lipca 2014 roku, a potrzebne 
formularze dostępne będą w Biu-
rze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy oraz na stronie internetowej  

www.koscierzyna.pl. Program Karta 
Dużej Rodziny obejmuje wszystkie 
chętne do wzięcia w nim udziału 
rodziny (w tym rodziny zastępcze 
oraz w sytuacji, gdy tylko jeden z 
rodziców wychowuje powyżej trój-
ki dzieci), bez względu na kryterium 
dochodowe. Program pomaga rodzi-
nom wielodzietnym, które podejmu-
ją wysiłki zmierzające do odpowie-
dzialnego wychowania dzieci.

K. Knopik
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Biegi uliczne w Skorzewie

W sobotę, 31 maja 2014 r.  po 
dwuletniej przerwie w Skorzewie 
odbyła się szósta edycja Biegów  
Ulicznych Pamięci Jana Pawła II, 
których głównym celem była popu-
laryzacja biegania jako najprostszej 
formy ruchu, stworzenie możliwo-
ści sprawdzenia się w rywalizacji 
sportowej oraz uczczenie kanoni-
zacji Św. Jana Pawła II. Impreza, 
której pomysłodawcą jest Prezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk” Skorzewo, Leszek 
Zblewski, po raz kolejny przycią-
gnęła na start liczną grupę biega-

czy. Otwarcia zawodów dokonał 
Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz 
Piechowski, a następnie młodzież 
z Zespołu Szkół w Skorzewie im. 
Jan Pawła II przedstawiła krótki 
apel poświęcony naszemu wiel-
kiemu Papieżowi. Po oficjalnym 
otwarciu delegacja zawodników 
UKS „Olimpijczyk” Skorzewo 
złożyła kwiaty i znicze pod obeli-
skiem Jana Pawła II. Zawody roz-
poczęły biegi przedszkolaków  na 
dystansie 200 m a zakończył bieg 
otwarty na dystansie 5 km.  W ry-
walizacji udział wzięło 260 zawod-

ników, w tym blisko 100 w biegu 
głównym.  Tak liczna grupa bie-
gaczy rywalizowała ze sobą w 10 
kategoriach dla dzieci i młodzieży 
oraz biegu głównym, w ramach 
którego zawodnicy i zawodniczki 
walczyli również o zwycięstwo w 
sześciu kategoriach wiekowych. 
Wzorem ubiegłej edycji biegów 
przeprowadzono także klasyfika-
cję na najszybszą rodzinę.Wszyscy 
zawodnicy, którzy ukończyli bieg 
na dystansie 5 km otrzymali oko-
licznościowe medale z wizerun-
kiem Jan Pawła II. Puchary wójta 
gminy Kościerzyna za zwycięstwo 
w biegu głównym otrzymali: 
wśród mężczyzn - Tadeusz Zblew-
ski (Baszta Bytów), wśród kobiet - 
Kamila Pobłocka (UKS Ekonomik- 
Maratończyk Lębork). Na drugich 
miejscach rywalizację w tym biegu 
ukończyli najlepsi biegacze z na-
szego powiatu czyli Daniel Pek i 
Monika Czapiewska z UKS „Olim-
pijczyk” Skorzewo. Zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach wie-
kowych odebrali statuetki, dyplo-
my i nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez sponsorów. Dodatkowe 
nagrody w każdej kategorii wieko-
wej otrzymywali również najlepsi 
zawodnicy ze Skorzewa. Kategorię 

rodzinną wygrała rodzina Pobłoc-
kich z Lęborka a najszybsza rodzi-
ną ze Skorzewa okazała się rodzina 
Stosik. Najstarszym uczestnikiem 
biegów był 78 letni Zygmunt Wi-
śniewski z Chojnic. Organiza-
torami VI Biegów Ulicznych w 
Skorzewie byli: Uczniowski Klub 
Sportowy OLIMPIJCZYK Sko-
rzewo, Gmina Kościerzyna, Za-
kład Sportu, Kultury i Turystyki, 
Sołectwo Skorzewo. Impreza była 
dofinansowana ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego oraz sponsorów. Bie-
gom ulicznym towarzyszył festyn 
rodzinny zorganizowany przez Za-
kład Sportu, Kultury i Turystyki, 
Sołectwo Skorzewo i Radę Rodzi-
ców Zespołu Szkół w Skorzewie.

L. Zblewski

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.


