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Zapraszamy na Dożynki Gminne 2018
Dożynki Gminne odbędą się w Dobrogoszczu dnia 1 września 2018 r. Początek o godz. 14.00 – uroczysta Msza
Święta polowa. Następnie konkurs wieńców dożynkowych, występy artystyczne, wspólna zabawa, koncerty.
Na zakończenie zabawa taneczna. Dożynkom towarzyszyć będzie V Festiwal Żurawiny.

Starostowie Dożynek 2018
Państwo Marzena i Dariusz Koprowscy prowadzą 17,3 hektarowe gospodarstwo w Dobrogoszczu. Gospodarstwo posiada
14,50 ha gruntów rolnych o bonitacji gleb od V do VI klasy oraz
2,80 ha użytków zielonych.
Struktura zasiewów nie różni się
od innych gospodarstw na terenie
Kaszub: zboża, kukurydza, ziemniaki. Obsada zwierzęca w gospodarstwie to: 8 sztuk bydła (w
tym 4 opasy) oraz 40 sztuk trzody

chlewnej.
Gospodarstwo rolne prowadzone
jest przez małżonków od 24 lat.
Mają 3 dorosłych synów: Michał
23 lata, Dominik 22 lata i Aleksander 20 lat, którzy pracują zawodowo i pomagają w pracy na
roli. Rodzina jest trzypokoleniowa – w sprawach trudnych podjąć
decyzję pomagają jeszcze bardzo
aktywni rodzice Pana Darka.
Pan Dariusz 51 lat, posiada
wykształcenie zawodowe mechanik
maszyn
budowlanych. Gospodarstwo przejął
po dziadkach, a w
1993 po rodzicach
kolejne 11 ha. Dodatkowo prowadzi
działalność gospodarczą – usługi leśne. Pani Marzena
45 lat, z wykształcenia jest ceramikiem,
pracowała krótko
w zawodzie – tylko staż, po ślubie
w roku 1994 podjęła rolę gospodyni
domowej. Zajmuje

się domem, hodowlą drobiu (w
ciągu roku hodowla osiąga około 100 sztuk na potrzeby własnej
konsumpcji) oraz przerabia przetwory z nabiału dla potrzeb rodziny i znajomych. Pani Marzena od
3 lat prowadzi również pozarolniczą działalność gospodarczą. Z
funduszy UE Leader+ w działaniu „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” pozyskała środki na zakup maszyn do
zrywki drewna. Gospodarstwo
wyposażone jest w niezbędny
sprzęt rolniczy: ciągniki ze sprzętem towarzyszącym oraz inne
maszyny i urządzenia potrzebne

do pracy na roli. Gospodarstwo
korzysta z usług zewnętrznych
do zbioru zbóż. Gospodarstwo
korzysta z dotacji dopłat obszarów wiejskich. Hobbystycznie
pan Dariusz zajmuje się łowieniem ryb na wędkę, które sprawia i przygotowuje małżonka.
Po ciężkim pracowitym dniu
gospodyni lubi wsiąść na rower
i krążyć pośród pól i lasów. Pan
Dariusz prowadzi gospodarstwo
jako 3 pokolenie, a który z synów
przejmie pałeczkę i będzie kontynuować rolniczy zawód jeszcze nie wiadomo.
M.Lamkiewicz

Gmina Kościerzyna z dotacją na odnawialne źródła energii
Dobiegła końca wielokrotnie
przedłużana weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 w zakresie budowy
instalacji odnawialnych źródeł
energii. Spośród 255 złożonych
wniosków do dofinansowania
wybrano zaledwie 24 projekty, w
tym projekt Gminy Kościerzyna.
Projekt pod tytułem „Budowa
instalacji odnawialnych źródeł
energii na terenie Gminy Ko-

ścierzyna i Miasta Kościerzyna” dotyczy budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii, w
tym budowę instalacji fotowoltaicznych (105 obiektów), budowę instalacji solarnych (129
obiektów) i budowę instalacji
pomp ciepła (48 obiektów). Zadanie zostanie zrealizowane na
5 obiektach Gminy Kościerzyna
(Urząd Gminy w Kościerzynie,
Oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu, Stacje uzdatniania
wody w Łubianie, Skorzewie i
Wielkim Klinczu) oraz na 248

prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kościerzyna. W najbliższych dniach Gmina
Kościerzyna podpisze umowę o
dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a kolejnym etapem
realizacji projektu będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawców inwestycji.
Jest to bardzo dobra informacja
dla mieszkańców Gminy Kościerzyna, którzy już półtora roku
temu podpisali stosowne umowy
z Gminą Kościerzyna. Gmina

w ramach wyżej wymienionego
konkursu uzyskała 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych projektu, czyli do wartości netto (VAT nie jest kosztem
kwalifikowalnym).
Niestety nadal nie wiadomo, jak
będzie wyglądała kwestia stawki
VAT. Gmina Kościerzyna stoi na
stanowisku, że VAT dla domów
jednorodzinnych powinien wynosić 8%, jednak do tej pory w tym
względzie nie ma ostatecznych
ustaleń odpowiednich instytucji.
red.
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„Remus” czytany na głos w Łubianie
W niedzielę (22.07.2018 r.) w
Łubianie nad jeziorem Granicznym w miejscu zwanym
„Placem Trzech Wiat” odbyło
się czytanie epopei kaszubskiej
Aleksandra Majkowskiego „Życie i Przygody Remusa”. Spo-

tkanie zorganizowało Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie oddział
w Łubianie. W spotkaniu wzięli udział członkowie ZKP oraz
osoby, którym historia, kultura
i tradycja Kaszub są bliskie. Impreza miała jeszcze jeden, bardzo

ważny cel: ”zarażenie” pięknem
języka kaszubskiego. Czytanie
prowadziła Anna Cupa-Dziemińska. Każdy z obecnych miał
sposobność posłuchać i poczytać
głośno „Remusa”. Podczas tej
imprezy uczestnicy zastanawiali

się w jakich czasach żył Remus i
czy wygrał swoje życie. Podczas
czytania wszyscy mogli skosztować jadła kaszubskiego przygotowanego przez mieszkańców.
Na zakończenie prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Łubianie Irena Marszewska
zadeklarowała wszystkim obecnych, że jesienią odbędzie się
kolejne czytanie powieści „Życie
i przygody Remusa”, na które z
góry zapraszamy wszystkich. Ta
impreza mogła odbyć się dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Gminy Kościerzyna.
P. Kwidziński

Stypendia szkolne - informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o możliwości składania
wniosków na stypendia szkolne.
Formularze wniosku są do pobrania w tut. Ośrodku (budynek
„B”) lub na stronie BIP GOPS
Kościerzyna. Do wniosku należy
dołączyć dokumenty dotyczące
dochodów za miesiąc VIII 2018r.
Dokumenty należy składać w
terminie od dnia 03.09.2018r.
do dnia 17.09.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie (pokój nr 8).
Podstawowym warunkiem uzyskania stypendium szkolnego
jest dochód niższy niż kryterium
dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 14 lipca 2015r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1058),
które w roku bieżącym wynosi 514,00 zł netto na 1 osobę w
rodzinie. Dodatkowo w rodzinie
powinny istnieć przynajmniej 2
z kilku przesłanek do uzyskania
pomocy, określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.
U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) tj.:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wycho-

wawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być
udzielone w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w
zajęciach edukacyjnych, realizowanych w ramach planu nauczania oraz udziału w zajęciach
edukacyjnych
realizowanych
poza szkołą, w szczególności:
zajęć wyrównawczych, nauki
języków obcych, rozwijających
zainteresowania ucznia - zajęcia
sportowe, artystyczne, opłat pobytu w tzw. „zielonej szkole”,
bądź innych wyjazdach – w tym
wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe.
2. zakupu pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, w
szczególności: podręczników,
lektur szkolnych, opracowań
szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych
i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o
charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne
programy komputerowe, programy multimedialne, przyborów szkolnych: piórnik, zeszyty,
długopisy, ołówki, kredki, temperówki, farbki, kartony i bloki
rysunkowe, pędzle, bibuły, nożyczki, taśmy klejące, korektory,

przybory geometryczne, kalkulator oraz inne materiały związane
ze specyfikacją szkół, tornistrów,
toreb lub plecaków szkolnych,
strój gimnastyczny na zajęcia
wychowania fizycznego (po 1 na
półrocze) tj.: dres sportowy (bluza i spodnie dresowe), spodenki
gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, obuwie sportowe
(po 1 parze na półrocze): adidasy
lub halówki lub tenisówki, strój
kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek wymagane na
zajęcia wychowania fizycznego
realizowane na basenie (po 1
sztuce/parze na półrocze), papier, tusz do drukarki, pendrive,
płyty CD i DVD, pokrycie kosztu abonamentu internetowego
(od września do czerwca, natomiast w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - za okres od
października do czerwca), biurko
do nauki, krzesło do biurka.
3. całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom
szkół ponadpodstawowych oraz
kolegiów pracowników służb
społecznych, w szczególności:
dojazd do szkół środkami komunikacji publicznej, zakwaterowania w bursach, internatach lub
stancji.
Refundacji kosztów poniesio-

nych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie
następujących dokumentów: faktur VAT wystawionych imiennie
na wnioskodawcę, rachunków
wystawionych imiennie na wnioskodawcę, imiennych biletów
miesięcznych wystawionych na
ucznia, dowodów wpłaty bądź
pisemnych oświadczeń wystawionych przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez
ucznia
- w przypadku formy pomocy rzeczowej przewidzianej w
punkcie 1 oraz 3 (Zakwaterowanie w bursach, internatach lub
stancji).
Data wystawienia dokumentu, o
którym mowa powyżej, powinna
zawierać się w okresach:
- od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w trakcie realizacji stypendium za okres wrzesień – grudzień
- od dnia 1 stycznia do dnia 30
czerwca w trakcie realizacji stypendium za okres styczeń- czerwiec, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających zakup
podręczników szkolnych, które
podlegają całkowitej lub częściowej refundacji za dany rok
szkolny, za stypendia przyznane
w okresie wrzesień – czerwiec.
Powyższe dokumenty należy
przedstawić w ORYGINALE.
Osoba upoważniona
do kontaktu - Katarzyna Szulfert
tel. 58 686-65-57
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Piknik na powitanie lata w Czarlinie
24 czerwca 2018 r. Rada Sołecka wsi Czarlina zorganizowała dla mieszkańców oraz

osób przebywających na wypoczynku w sołectwie Piknik
Wiejski „Powitanie Lata”. Pro-

gram spotkania integracyjnego został podzielono na dwie
części. W pierwszej odbył się
rejs statkiem „Stolem II” po
jeziorze wdzydzkim dla mieszkańców sołectwa. Trwający
ponad godzinę rejs był okazją
do podziwiania uroków piękna
„Morza Kaszubskiego” oraz
wspomnień z minionych lat
związanych z jeziorem i okolicznymi miejscowościami. W
drugiej części na placu obok
Sołtysa przy ognisku odbył się
piknik, w trakcie którego zorganizowano konkursy i zabawy
dla dzieci, które nagradzano

drobnymi upominkami. Również przy sprzyjającej pogodzie
i posiłkach podczas spotkania integracyjnego był czas na
wspomnienia i wspólne rozmowy przy nastrojowej muzyce.
W pikniku uczestniczyło około
90 osób. Należy wspomnieć, iż
przebieg imprezy był udany za
sprawą społecznego zaangażowania mieszkańców w przygotowanie placu, upieczenia ciasta oraz pomocy w trakcie jego
trwania.
Sołtys Czarliny
Józef Landowski

naszych najmłodszych mieszkańców Marcel Wysiecki przygotował kącik gier planszowych, gdzie pełnił przez cały
czas rolę gżdacza, czyli osoby
pomagającej innym w zrozumieniu zasad rozgrywek. Grano m.in. w „5 sekund”, „Chińczyka”, grę „Budowniczowie
średniowiecza” i inne. Można
też było pograć w piłkarzyki.
Przygotowaliśmy mały poczęstunek, z czego chętnie nasi

najmłodsi mieszkańcy skorzystali. Na zakończenie wszyscy
wzięli udział w konkursie zgadywanek, gdzie odpowiadano
na zagadki z dziedzin: rośliny,
zwierzęta lub zjawiska przyrodnicze. Urządziliśmy też
wystawę prac plastycznych.
Po 3-godzinnej zabawie wszyscy zebrali się do wspólnego
zdjęcia i zadowoleni rozeszli
do domów.
Nadesłane

Przywitanie wakacji w Juszkach
W tym roku stowarzyszenie
Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki miało zamiar zaprosić dzieci z sołectwa Juszki
do Zielonej Szkoły w Schodnie
m.in. na zajęcia poświęcone
bobrowi europejskiemu. Niestety, choroba osoby mającej
poprowadzić zajęcia zmusiła
nas do zmiany planów. Postanowiliśmy więc zorganizować
w sobotę 23 czerwca „Piknik
na przywitanie wakacji” w pobliskiej leśniczówce Debrzyno. Także i ten plan musieliśmy zmodyfikować z powodu
obfitych opadów deszczu. Ale
czy impreza się nie udała?
Oczywiście, że się udała!
Ostatecznie spotkaliśmy się

w sali wiejskiej w Juszkach.
Zmodyfikowaliśmy plan naszego spotkania – nie mogliśmy niestety przeprowadzić
konkursu fotograficznego ani
szukać kwiatów polnych i łąkowych. Udało się jednak z powodzeniem przeprowadzić grę
przyrodniczą w wersji XXL,
wypożyczoną z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Wzięły w niej udział 4 zespoły
4-osobowe. Uczestnicy musieli wykazać się sporą wiedzą o
Wdzydzkim Parku Krajobrazowym (m.in. podać liczbę
wysp na Jeziorach Wdzydzkich, wiedzieć, co to jest gatunek endemiczny, podać przyczyny zanieczyszczeń jezior,
wymienić m.in. gatunki drzew liściastych i iglastych),
rozpoznać występujące na naszym terenie rośliny i zwierzęta, a także mieć
po prostu szczęście
w rzutach kostką.
Ponadto chętni brali
udział w konkursie
plastycznym.
Można
było
też samodzielnie lub w tandemie ułożyć
wielkie puzzle
(także dzięki
wypożyczeniu
z WPK). Aby
zintegrować

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.
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Gmina Kościerzyna w latach 2015-2018

W związku z zakończeniem kadencji samorządu w kolejnych numerach „Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna” prezentujemy sprawozdanie z zadań zrealizowanych w latach 2015-2018. Złożenie takiego sprawozdania jest obowiązkiem Wójta Gminy Kościerzyna,
który powinien przekazać mieszkańcom informacje o tym, w jaki sposób wspólnie z Radą Gminy planowane i wydatkowane są środki
z budżetu. Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat inwestycji wykonanych w poszczególnych sołectwach.
Wąglikowice
- Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci
wodociągowej,
- Lampy: ul. Kościerska, LED
ul. Jeziorkowo, LED łącznik ul.
Radosna,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Kościerska
- wjazdy i zatoka postojowa,
- Zasypanie dołów na drodze
pod Lizaki,
- Budowa hydrantu przy szkole,
remont studni głębinowej oraz
prace przy budynku sportowym
boiska,
- Remont placu zabaw,

- Ułożenie płyt YOMB na ul.
Radosnej,
- Wymiana przyłącza wodociągowego do domu nauczyciela,
- Wymiana lustra przy drodze
powiatowej,
- Przestawiono znak „obszar zabudowany” od strony Grzybowa,
- Przeprowadzono termomodernizację szkoły podstawowej
wraz z wymianą źródła ciepła
tj. montaż gruntowych pomp
ciepła.

Plany na 2018 rok:
- Położenie płyt YOMB na ul.
Pogodnej i ul. Rajskiej,
- Oświetlenie przy ul. Pogodnej
(1 lampa),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną,
- Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Kościerzyna-Wdzydze - dotacja dla powiatu
kościerskiego.

Wydarzyło się w sołectwach...

Wdzydze
- Ułożenie kostki betonowej na
drodze na Wiewiórkowo + złączenie z istniejącym chodnikiem,
- Lampy: k/Motelu, k/Muzeum,
- Ławki przy drodze,
- Rozbudowano kanalizację
tłoczną,
- Remont terenu przy budynku
Centrum Usług Turystycznych,

- Położenie asfaltu przy Hotelu
Niedźwiadek,
- Remont mieszkania w dawnej
szkole,
- Zwiększono ilość koszy ulicznych.
Plany na 2018 rok:
- Modernizacja drogi powiatowej na odcinku KościerzynaWdzydze - dotacja dla powiatu
kościerskiego,
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe
(Górna Wda”) - 2 przystanie
we Wdzydzach (w centrum wsi
oraz przy Centrum Usług Turystycznych),
- Ułożenie drogi z kostki ok.
100 m.
Wielki Klincz
- Kanalizacja sanitarna do granic nieruchomości – ul. Polna i
ul. Ogrodowa,
- Kanalizacja sanitarna – przydomowe przepompownie ścieków,
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot.:
Modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Wielki Klincz,
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot.:
Modernizacji stacji uzdatniania
wody w m. Wielki Klincz,
- Rozbudowa sieci wodno–kanalizacyjnej,
- Asfalt – ul. Polna, gr. 8 cm,
- Asfalt – ul. Ogrodowa – II część,
gr 8 cm,

- ul. Szkolna – remont chodnika, nowa kostka betonowa,
- Budowa rurociągu Ø250 odprowadzającego wody opadowe
z ulic: Wojtyły, Hallera, 2-go
Pułku Szwoleżerów,
- Obniżenie chodnika na ul.
Szkolnej,
- Wyrównanie i tłuczeń na drogę w kierunku Nowego Klincza,
- Próg zwalniający na ul. 8-go
Marca,
- Lampy: ul. Rzemieślnicza, ul.
Ogrodowa, k. P. Malinowskiego ul. Kościerska, LED ul. Gulgowskich, ul. Słoneczna/Wybudowanie, ul. Szkolna (deptak),
ul. Gulgowskich, ul. Wybickiego – ul. Ogrodowa,
- Ułożenie płyty YOMB od ul.
Gościeradzkiej w kierunku Małego Podlesia,
- Asfalt – na drodze dz. Nr 817droga od ul. Rzemieślniczej,
- Asfalt ul. Peplińskiego od parkingu przy cmentarzu w kierunku ul. Rzemieślniczej,
- Asfalt ul. Klasztorna,
- Studnia chłonna ul. Kaszubska,
- Wiata PKS pod Dębogóry,
- Kanalizacja sanitarna na nowym osiedlu (rejon ul. Słonecznej),
- Projekt koncepcyjny rozbudowy sieci wod-kan pod Dębogóry,
- Remont na terenie hali sportowej w Wielkim Klinczu tj. Remont dachu oraz kostki brukowej,
- Przebudowa nawierzchni asfaltowej - ul. Szkolna,
- Przebudowa nawierzchni asfaltowej na ul. Graniczny Młyn,
- Połączenie odpływu wody opadowej w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Wybickiego,
- Remont dachu budynku mieszkalnego przy szkole,
- Utwardzenie ul. Pogodnej od
strony ul. Słonecznej,
- Poszerzenie chodnika na
skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Gościeradzkiej,
- Rozbudowa drogi gminnej
Wielki Podleś – Wielki Klincz,
- Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Mały

Klincz – Wielki Klincz,
- Remont szkoły.

Plany na 2018 rok:
- Budowa chodnika przy ul.
Hallera ok. 150 m,
- Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wybickiego do bloków mieszkalnych nr 24A i 24B,

- Asfalt na ul. Gulgowskich i
Osiedle 2000,
- 1 lampa na istniejącym słupie
przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Osiedla 2000,
- Zamontowanie 1 lampy na istniejącym słupie na końcowym
odcinku ul. Słonecznej,
- Zamontowanie oświetlenia
przy wyjeździe z ul. Klasztornej
w połączeniu z ul. Kościerską –
1 lampa,
- Próg zwalniający na ul. Szkolnej,
- Projekt budowlany kontynuacji modernizacji drogi powiatowej Mały Klincz-Wielki
Klincz na odcinku do wjazdu do
Kościoła – przygotowany przez
Powiat Kościerski, poszukiwanie źródeł finansowania,
- Doprowadzenie sieci wod-kan
do dz. 162/17 w Wielkim Klinczu – okolice ul. Pogodnej – dł.
ok. 200 mb,
- Projekt wodociągu Wielki
Klincz – Dębogóry,
- Zakup używanego samochodu
pożarniczego dla OSP Wielki
Klincz,
- Rozpoczęcie procesu budowy linii transportu rowerowego
starym torem kolejowym z Kościerzyny do starego wiaduktu,
- Rozpoczęcie projektu termomodernizacji Sali wiejskiej,
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remizy OSP wraz z remontem
dachu,
- Ogłoszenie przetargu na budowę parku aktywnego za halą
sportową z pozyskanym dofinansowaniem z LGR Morenka.
Wielki Podleś
- Rozbudowa sieci wodociągowej,
- Kanalizacja sanitarna – przydomowe przepompownie ścieków,
- Chodnik od skrzyżowania z
drogą powiatową do kościoła,
- Projekt remontu drogi do
Wielkiego Klincza,
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

- Płyty YOMB w kierunku jeziora,
- Lampa k. Szkoły,
- Rozbudowa drogi gminnej
Wielki Podleś – Wielki Klincz,

- Lustro na drodze od strony jeziora,
- Modernizacja i ogrodzenie
miejsc terenu Stolemowych
Szlaków w Wielkim Podlesiu tj.
Ogrodzenie miejsc do kąpiel,
- Remont placu zabaw,
- Remont szkoły,
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- Udrożnienie spływu wody z łąk,
- Przycięcie konarów drzew nad
jeziorem – 3 drzewa do wycinki,
Plany na 2018 rok:
- Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną,
- Rozpoczęcie projektu termomodernizacji budynku szkoły
podstawowej wraz z remontem
dachu,
- Rozpoczęcie realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe
- Wierzycą przez Kaszuby na
Kociewie”: przystań w Wielkim
Podlesiu,
- Budowa siłowni na świeżym
powietrzu w Wielkim Podlesiu
przy nowym boisku.
Wieprznica
- Droga do lasu – dz. 141/2 –
ustalenie granic,
Plany na 2018 rok:
- Położenie 200 m drogi asfaltowej dojazdu do miejscowości.

Zielenin
- Przewód wodociągowy – droga dz. Nr 149,
- Asfalt w kierunku Centrali
Nasiennej,

- Płyty YOMB przy przystanku –
zamiennie utwardzono tłuczniem,
- Lampa k/sołtysa,
- Rozbudowa wodociągu od
strony Małego Klincza dla
miejscowości Zielenin,
- Wycięto gałęzie przy Kula
Młyn,
- Ogrodzenie działki sołeckiej,
Plany na 2018 rok
- Przygotowanie dokumentacji
technicznej i budowa wiaty na
działce sołeckiej.

Jubilatki z Wielkiego Klincza

Składamy serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu i szczęściu dla jubilatek z Wielkiego
Klincza. Swoje urodziny obchodziły Panie Bronisława Skwierawska, Stefania Trzebiatowska i
Łucja Wlaźlak. Solenizantka Bronisława Skwierawska obchodziła
93 urodziny, doczekała się 1 córki,
7 wnuków, 14 prawnuków i 1 praprawnuka. Pani Stefania Trzebiatowska obchodziła 90 urodziny.

Jubilatka doczekała się 5 dzieci,
12 wnuków, 18 prawnuków i 6
praprawnuków. Natomiast Pani
Łucja Wlaźlak obchodziła 91 urodziny. Pani Łucja doczekała się 4
dzieci, 19 wnuków i 12 prawnuków. Sołtys Krystyna Marczyk
obdarowała Jubilatki wiązankami
kwiatów i złożyła najserdeczniejsze życzenia na dalsze lata w
zdrowiu, radości wśród najbliższych i mieszkańców.
Red. Bronisława Skwierawska Stefania Trzebiatowska

Ekologia z gruntu
Gmina Kościerzyna kontynuuje
projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Kościerzyny”.
W miesiącu czerwcu przekazano
wybranym wykonawcom kolejne obiekty do przeprowadzenia w
nich kompleksowej termomodernizacji: budynek Zespołu Szkół w
Wielkim Podlesiu oraz budynek
sali wiejskiej w Kornem. W efekcie realizacji inwestycji w obu
tych budynkach całkowicie zmieni się sposób ich ogrzewania i już
od kolejnego sezonu grzewczego
źródłem zasilania w ciepło obu budynków będzie energia pochodząca z ziemi. Głównym elementem
przebudowy budynków jest montaż
gruntowych pomp ciepła, ocieplenie ścian zewnętrznych i ław fundamentowych, ocieplenie dachów czy
wymiana części stolarki. Roboty
budowlano-montażowe związane z

termomodernizacją Zespołu Szkół
w Wielkim Podlesiu wynieść mają
1.956.828,09 zł i planuje się ich zakończenie do 26 października tego
roku. Natomiast koszt remontu sali
wiejskiej w Kornem to 490.249,81
zł z terminem zakończenia realizacji do 26 sierpnia br. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą
Miejską Kościerzyna od 2016 roku
i ma zakończyć się do połowy przyszłego roku. W kolejnym etapie
realizacji projekt przewiduje wykonanie termomodernizacji jeszcze
kilku gminnych budynków, w tym
budynku Zespołu Szkół w Skorzewie, budynku sali wiejskiej w Wielkim Klinczu oraz dwóch budynków
na terenie Urzędu Gminy w Kościerzynie. Umowa o dofinansowanie
projektu przewiduje pomoc finansową z Unii Europejskiej w wysokości 60,3925% dla wydatków
kwalifikowalnych zadania.
Sz. Malek

Łucja Wlaźlak

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić?

Przyjdź - posłuchaj - może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie.
Jaki jest nasz cel? Trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej
osiągnięciu.
W jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy siłę i nadzieję do wytrwania w trzeźwości. Może i dla
Ciebie nadejdą te radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz.
Z pogodą ducha na twarzy świat jest piękny. W każdy czwartek o godz. 18.00 zapraszamy na MITING AA Grupy Iskra w
pomieszczeniach w sali klubowej Hali Sportowej ul. Szkolna w
Wielkim Klinczu. Miting otwarty pierwszy czwartek miesiąca
dla każdego zainteresowanego.
Grupa AL-ANON „ZAUFANIE” zaprasza w każdy piątek w
godz. 18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP, w górnej sali, wejście od strony torów). W ostatni piątek
miesiąca organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich zainteresowanych.
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Dobra zabawa podczas imprez kulturalno-rekreacyjnych
Lato to czas spotkań. Ładna pogoda w tegorocznym sezonie
wakacyjnym sprzyja korzystaniu z rozrywek organizowanych
na powietrzu. Wsie sołeckie
organizują pikniki dla mieszkańców, którym zawsze towarzyszy dobra zabawa. Centrum
kulturalno-rekreacyjnym Gminy
Kościerzyna są natomiast Wdzydze, gdzie sporo dzieje się podczas sezonu letniego. Organizowaniu wielu ciekawych imprez
sprzyja powstałe przed kilku laty
Centrum Usług Turystycznych z
plenerową sceną usytuowaną
nad jeziorem.
To właśnie tam w każdą środę
lipca i sierpnia wyświetlane są
filmy w ramach kina plenero-

Kaszubach, podczas której można poznać szeroko rozumiany
folklor kaszubski – poprzez wystawy, kuchnię, rękodzieło, prace twórców ludowych, artystów
i rzemieślników z Pomorza i
innych regionów Polski. Jarmarkowi towarzyszą również występy zespołów folklorystycznych,
kabaretów, koncerty muzyki klasycznej na zabytkowych instrumentach oraz koncerty wokalne.
21 lipca kolejny raz odbył się
Festiwal Piosenki Żeglarskiej
„Burczybas”
organizowany
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz. Przed licznie
zgromadzoną publicznością do
późnych godzin nocnych występowały zespoły szantowe: Gu-

Rosji, Turcji, Serbii, Meksyku,
Białorusi, Niemiec, Macedonii
i Kaszub. Wspólnej zabawie nie
było końca.
Na sierpień także zaplanowano
wiele atrakcji. Już w pierwszą
sobotę (4 sierpnia) odbędzie się
Święto Sielawy i Raka Szlachetnego. Od godziny 16.00 we
Wdzydzach czekać będą gry, zabawy i muzyka. Można też będzie spróbować pysznej sielawy,
a wieczorem na scenie letniej
wystąpią gwiazdy: Power Play i
Stand Up: Ewa Błachnio i Mariusz Kałamaga.
11-12 sierpnia zapraszamy do
Wdzydz na Żeglarski Puchar
Kaszub – regaty o Puchar Wójta
Gminy Kościerzyna, zorganizo-

wego. Bezpłatne seanse to oferta dla mieszkańców i turystów
odwiedzających gminę Kościerzyna, organizowana już po raz
trzeci. Wystarczy przynieść kocyk lub leżak i można miło spędzić letni wieczór nad jeziorem.
Seanse odbywają się w środy - w
lipcu zaczynaliśmy o godzinie
21.30, w sierpniu startujemy o
godzinie 21.00.
Lipcowe weekendy we Wdzydzach oferują wiele atrakcji. W
Muzeum – Kaszubskim Parku
Etnograficznym w dniach 14-15
lipca tradycyjnie odbył się 45.
Jarmark Wdzydzki. To największa impreza folklorystyczna na

mowe Szakle, Orkiestra Samanta, Poszedłem na Dziób, Tomasz
Kuręda. W dniach 26-28 lipca
wszystkich zainteresowanych
zaprosiliśmy na Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Dla
miłośników tradycyjnej muzyki i tańców wystąpiły zespoły z

wane w ramach cyklu dwudniowych regat odbywających się na
terenie gmin: Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino,
Stężyca, Kościerzyna i Kosakowo. Zawody odbędą się w klasie
Optimist na różnych poziomach
wyszkolenia żeglarskiego. Juniorzy będą rywalizować w klasie
Cadet. Młodzież i dorośli w klasach Omega Standard, Varien,
Laser oraz Open.
Również na sobotę
11 sierpnia zaplanowana jest szósta edycja Kaszuby Blues

Wakacje z historią
Koło Gospodyń Wiejskich w
Kłobuczynie zorganizowało zajęcia wakacyjne dla dzieci realizowane w ramach zadania publicznego „Wakacje z historią
- działanie edukacyjne dla najmłodszych” dofinansowanego
ze środków Gminy Kościerzyna. Poza typowymi zajęciami
świetlicowymi dzieci odwiedził
rycerz Patryk z Fabryki Świń

- grupy rekonstruktorów XV-wiecznego rycerstwa. Opowiedział o dawnych czasach
i obrzędach,
pokazał strój
rycerski
oraz
broń.
Wspólnie
z rycerzem
dzieci przygotowały tarcze i miecze,

Meeting Festival. Na wdzydzkiej scenie wystąpią: Puchowski
& Tymański Trio, Hubert Szczęsny & The Dharma Bums, Mr.
Big Jack.
W każdy piątkowy i sobotni wieczór Tawerna Żeglarska PTTK
we Wdzydzach organizuje muzyczne weekendy. Występy zespołów szantowych, rockowych
i rozrywkowych rozpoczynają
się zawsze o godzinie 21.00.
Wstęp wolny! A 24 i 25 sierpnia
wielbicieli piosenki studenckiej
Tawerna zaprasza na 9. Wdzydzkie Dni z Bazuną.
Ciekawą propozycją dla miłośników dawnych czasów są
Wdzydzkie Spotkania z Historią.
Po raz piąty w ostatni weekend
sierpnia spotkają się rekonstruktorzy historyczni - wczesnośredniowieczni z całej Polski, by
wspólnie walczyć i biesiadować.
Nie zabraknie pokazów formacji
bojowych, biegów niewiast i wojów, zawodów zręcznościowych,
scenek historycznych, rekonstrukcji wioski średniowiecznej.
Planowane są także walki, turniej łuczniczy, koncert zespołu
Stary Olsa i pokaz Fire Show.
Sezon imprez letnich w gminie
Kościerzyna tradycyjnie zakończą Dożynki Gminne, które odbędą się 1 września w Dobrogoszczu. Rozpoczną się o godzinie
14.00 Mszą Świętą stanowiącą
wyraz podziękowania rolnikom
za trud ich pracy. Tegoroczne
dożynki zostały połączone z
V Festiwalem Żurawiny, który
mieszkańców i turystów zaprasza już od godzin porannych.
Pozwoli to nam wszystkich rozsmakować w przepysznej, dorodnej żurawinie pochodzącej z
Kaszub.
K. Knopik

a niektórym się spodobało i powstały całe zbroje. W dniu 21
lipca odbył się piknik wiejski,
również nawiązujący do historii dzięki obecności dwóch
walecznych wojów ze Stowarzyszenia Odtwórców Historycznych Drużyny „Niflheim”.
Poza tym były atrakcje dla
dzieci, konkursy, gry, zabawy i
poczęstunek.
S. Gliniecka
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Modernizacja ulic Kościerskiej i Kolejowej w Łubianie
W 2017 roku Gmina Kościerzyna złożyła wniosek do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” dotyczący
rozbudowy ulic Kościerskiej
i Kolejowej wraz z budową
ronda w Łubianie. Niestety, po
ocenie przez ekspertów wniosek został umieszczony na li-

ście rezerwowej. Jednak mimo
trzeciego miejsca „pod kreską”
władze gminy cały czas zabiegały o dofinansowanie licząc
na sukces. Dlatego też wiedząc,
jak ważna dla mieszkańców jest
to inwestycja, pod koniec maja
2018 r. ogłoszono przetarg na
przebudowę ulicy Kościerskiej
wraz z budową ronda w Łubianie (I etap).
Ustalono
też, że w
przypadku
uzyskania
dofinansowania za
zgodą wykonawcy
i inwestora będzie
możliwe
rozszerzenie zakresu

budowanej drogi. W pierwszych dniach lipca podpisana
została umowa z wykonawcą
robót polegających na przebudowie ulicy Kościerskiej w
Łubianie. Kilka dni później do
Urzędu Gminy Kościerzyna
dotarła miła informacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – propozycja otrzymania
dofinansowania z tzw. oszczędności i rezygnacji innych samorządów. Dzięki zdeterminowaniu i zaangażowaniu władz
gmin na tę ważną inwestycję
udało się więc pozyskać dotację z budżetu państwa we wnioskowanej pierwotnie kwocie:
1.363.123 zł. Gmina Kościerzyna udzieliła już odpowiedzi
wskazującej na zainteresowanie otrzymaniem ww. kwoty.
Niezwłocznie podjęto działania
i rozmowy z wyłonionym w

ramach postępowania przetargowego wykonawcą odnośnie
rozszerzenia zakresu robót o
część dochodzącą do dworca
PKP w Łubianie.
Dzięki realizacji inwestycji
mieszkańcy Łubiany uzyskają
już drugie komfortowe i bezpieczne połączenie z drogą krajową nr 20 (w roku 2013 Gmina Kościerzyna wybudowała
przedłużenie ul. Kaszubskiej
do DK20). Zadanie przewiduje
wykonanie nowej nakładki asfaltowej na całej długości ulicy
Kościerskiej, budowę mini ronda w obrębie przejazdu kolejowego, budowę ciągu pieszo-rowerowego również na całej
długości ulicy Kościerskiej,
aż do DK20. W ramach zadania wymienione zostanie także
oświetlenie uliczne.
Red.

gdyby nie pozytywna decyzja Wojewody Pomorskiego o
udzieleniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019
oraz przeznaczonym środkom
finansowym przez Samorząd
Gminy Kościerzyna i Samorząd
Powiatu Kościerskiego. Zakres

rzeczowy tej inwestycji stanowi
odcinek o długości 14 099 m,
od km 0+751, tj. zakończenie
przebudowy drogi związane z
budową obwodnicy DK20 m.
Kościerzyna do km 14+850, tj.
skrzyżowanie w m. Wdzydze.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym obejmuje:
roboty przygotowawcze - roboty
odtworzeniowe, rozbiórkowe;
roboty ziemne; wykonanie podbudów - zatoki, chodnik, zjazdy
z oczyszczeniem i skropieniem
warstw bitumicznych oraz z
wyrównaniem podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi; ułożenie nawierzchni
z betonu asfaltowego wraz z
lokalną wymianą nawierzchni; ustawienie krawężników

i obrzeży, wykonanie chodników i zatok z kostki betonowej;
roboty wykończeniowe - ścinka
poboczy, ustawienie barier stalowych, oznakowanie poziome
przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe.
Łączna wartość zadania wyniesie 6.167.718,96 zł brutto,
z czego: 2.994.185 zł stanowi
dofinansowanie od Wojewody, 1.497.000 zł z Gminy Kościerzyna, natomiast kwota
1.676.440,96 zł stanowi wkład
własny Powiatu Kościerskiego.
Realizacja powyższej inwestycji, zgodnie z harmonogramem
przedłożonym przez Wykonawcę tj. Firmę Skanska S.A, potrwa do końca września br.

Trwa remont drogi powiatowej Kościerzyna-Wdzydze
Trwa realizacja długo oczekiwanego zadania, polegającego
na przebudowie drogi powiatowej Nr 2403G Kościerzyna
– Wdzydze. Przedsięwzięcie to
w głównej mierze wykonywane
jest z myślą i ku uciesze mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Realizacja tej inwestycji
drogowej nie byłaby możliwa,

Nowa świetlica w Małym Klinczu
Ruszyła budowa kolejnej
sali wiejskiej w Gminie
Kościerzyna. Wybrany
wykonawca zaoferował
w postępowaniu przetargowym wykonanie zadania za kwotę 439.098,68
zł i termin wykonania do
15 listopada br. Nowa
świetlica budowana jest
w miejscu poprzedniej,

uprzednio
wyburzonej
sali wiejskiej,
na działce zlokalizowanej
bezpośrednio
przy drodze
wojewódzkiej
nr 221. Budynek ogrzewany
będzie gazem
ze zbiornika
naziemnego

Źródło: www.powiatkoscierski.pl

i w swojej bryle i funkcjonalności
przypominać będzie inne gminne
sale budowane od 2006 roku na
terenie naszych sołectw. Na budowę obiektu Gmina Kościerzyna pozyskała środki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Stolem z siedzibą w Lipuszu, w
wysokości 190.616,00 zł (około
40% wydatków).
Sz. Malek
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II Rajd Drzymalitów w Skorzewie
7 lipca 2018 r. uczestniczyliśmy w imprezie o nazwie „II
Rajd Drzymalitów w Skorzewie”. Spotkanie zorganizowali: Stowarzyszenie Przyjaciół
Skorzewa i Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Przybyli mieszkańcy, w tym
seniorzy z Kościerzyny (cały
autokar), Kłobuczyna, Skorzewa, Wielkiego Klincza. Wszyscy uczestnicy spotkania już na
początku otrzymali w upominku oryginalne odznaki-identyfikatory z logo SPS i napisem
II RAJD KASZUBSKICH
DRZYMALITÓW oraz broszurkę o Szlaku Kaszubskich
Drzymalitów. Po jednej stronie
placu mogliśmy oglądać i czy-

tać rozmieszczone na specjalnych stojakach wielkie plansze z archiwalnymi zdjęciami
oraz frapującymi informacjami o historii Skorzewskich
Drzymalitów. Organizatorzy
atrakcyjnego programu zaproponowali uczestnikom kilka
opcji do wyboru: rajd rowerowy, kijki Nordic Walking lub
przejażdżkę wozem konnym
Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów. Po wypiciu kawy i
konsumpcji wybornego ciasta,
m.in. wyśmienitego jabłecznika udaliśmy się na rajd. Kilku
seniorów w lepszej kondycji
fizycznej wybrało kijki i wyruszyło na pieszą wędrówkę śladami A. i F. Pelplińskich. Przy

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
Starszy strażnik Adam Niklas, Młodszy strażnik
Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowi: Asp. Andrzej Rużyla - 603 568 219,
Sierż. szt. Dawid Hering - 603-568-251
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999,
58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY KOŚCIERZYNA

WYDAWCA: Zakład Sportu, Kultury i Turystyki,
83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. 58/686-59-80
Redakcja: Katarzyna Knopik (red.nacz.)
Skład: Mariola Przytarska
Druk: Firma Floks Wojciech Zdunek
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, listów itd.
Zastrzegamy sobie prawo opracowywania nie zamówionych materiałów.

słonecznej pogodzie przeszli
kilka kilometrów
piękną pagórkowatą, zalesioną
okolicą, również
wśród malowniczych pól. Grzegorz
Świtała,
jak przystało na
wysportowanego reprezentanta władz samorządowych, w
towarzystwie
młodziutkiego
entuzjasty kolarstwa, dał dobry
przykład, wybierając się Szlakiem Drzymalitów na sportowym rowerze w
pełnym ekwipunku. Przejażdżki wozem konnym przedłużyły
się prawie do wieczora, ponieważ niemal wszyscy obecni
zapragnęli zobaczyć na własne oczy Szlak Kaszubskich
Drzymalitów. Impreza była
doskonale przygotowana przez
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Skorzewa (prezes Małgorzata
Brunka) i Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów
(nieobecną z powodu rehabilitacji Ewę Nowak godnie zastępował Ryszard Krysztoforski)
oraz sołtys Katarzynę Formelę, która zresztą udostępniła swój plac dla spotkania w
plenerze. Ważnym punktem
spotkania były wystąpienia zaproszonych gości: Krzysztofa
Jażdżewskiego, Mariana Seydy, prof. Tadeusza Linknera i
innych. Uczestnicy mogli biesiadować na ławeczkach pod
gołym niebem, przy stolikach
pod parasolami albo w wielkim namiocie. Oprócz aromatycznej kawy i wyśmienitego
ciasta dla każdego uczestnika
była zagwarantowana butelka
rewelacyjnej wody mineralnej,
świeża bułeczka, przepyszna kiełbasa, apetyczny bigos
oraz chleb ze smakowitym
smalcem i ogórkiem. Dla chętnych były też dodatkowe smakołyki, np. frytki, gofry lub
inne rarytasy. Przez cały czas

kapitalnie przygrywał i śpiewał zespół muzyczny - tercet
„Three Tones”. Całość okazała się pod każdym względem
bardzo udana. W trakcie imprezy wśród mnóstwa atrakcji
organizatorzy zapewnili m.in.
emocjonującą loterię, w której
co drugi los wygrywał cenną
nagrodę, np. eleganckie kubki
z wygrawerowanym napisem
pamiątkowym o II Rajdzie lub
wartościowe publikacje książkowe. Ważną częścią Biesiady
Seniorów odbywającej się tuż
po Rajdzie była rehabilitacja
przez taniec na świeżym powietrzu. W radosnych pląsach
na trawie harcowali zarówno
młodsi, jak i starsi uczestnicy zabawy. Niezapomniane
spotkanie trwało aż do godz.
22.00. Wielkie podziękowania należą się organizatorom
za perfekcyjne przygotowanie
nadzwyczajnej imprezy, za ich
trud, poświęcenie swego czasu innym, niezwykłe ciepło i
serdeczną gościnność. Przede
wszystkim Małgorzacie Brunka, Katarzynie Formeli, Ryszardowi Krysztoforskiemu,
Jolancie Szulc, ale też całej
grupie aktywistów i wolontariuszy, którzy robili wszystko,
aby nikomu niczego nie zabrakło.
Zdzisław Jan Brzeziński
uczestnik II Rajdu
Drzymalitów w Skorzewie

