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Wesołych Świąt
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,
  nutą wspólnie śpiewanej kolędy,

ciepłem kochających serc, bliskością, zdrowiem, 
pokojem i radością oraz szczęścia i pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku 2019
życzą Państwu

            Przewodniczący         Wójt
 Rady Gminy Kościerzyna     Gminy Kościerzyna

           Andrzej Bober    Grzegorz Piechowski

Jubileusz 50-lecia małżeństw
10 grudnia w urzędzie gminy odbyła się 
uroczystość jubileuszu 50 lat małżeństwa. 
Medale od Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie otrzymali Państwo: 
Małgorzata i Antoni Edel ze Skorzewa, Ma-
ria i Antoni Gawrońscy z Szarloty, Maria 
i Jan Tym z Wąglikowic, Bogumiła i Jan 
Wanta z Łubiany, Elżbieta i Leon Kropi-
dłowscy z Kornego, Rozalia i Kazimierz 
Kukowscy z Dąbrówki, Jadwiga i Benedykt 
Pirch ze Stawisk, Danuta i Gerard Dufke z 
Wielkiego Klincza, Irena i Andrzej Olszew-
scy z Sycowej Huty, Franciszka i Jan Roda 
z Wąglikowic, Maria i Kazimierz Wenta z 
Wielkiego Klincza (Jubileusz 61 lat mał-
żeństwa), Wiesława i Ryszard Muchowscy 
z Wielkiego Klincza. Uroczystej dekoracji 

Jubilatów dokonał Wójt Gminy Kościerzy-
na Grzegorz Piechowski. Spotkanie odbyło 
się w miłej i sympatycznej atmosferze. Były 
gratulacje, życzenia, kwiaty i upominki od 

Méster Bëlnégò Czëtaniô
30 listopada w szkole w Nowym Klinczu od-
były się gminne eliminacje konkursu „Méster 
Bëlnégò Czëtaniô”, w których wzięli udział 
uczniowie ze szkół położonych w Gminie 
Kościerzyna. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, a teksty czytane piękną kaszubsz-
czyzną zrobiły duże wrażenie na jury. Trudno 
było wybrać zwycięzców, ostatecznie ko-
misja konkursowa zdecydowała o przyzna-
niu następujących miejsc: Uczniowie szkół 
podstawowych I-III: 1 miejsce: Amelia Da-
widowska (Niedamowo), 2 miejsce: Julia 
Freda (Nowy Klincz), 3 miejsce: Weronika 

Chudzińska (Niedamowo), Wyróżnienie: 
Roksana Głodowska (Skorzewo), Uczniowie 
szkół podstawowych IV-VI: 1 miejsce: Ma-
teusz Jażdżewski (Wielki Podleś), 2 miejsce: 
Adam Szmaglik (Łubiana), 3 miejsce: Kor-
dian Zaworski (Wielki Klincz), Wyróżnienie: 
Daria Freda (Nowy Klincz), Uczniowie szkół 
podstawowych VII-VIII i gimnazjum: 1 miej-
sce: Wiktoria Czapiewska (Niedamowo), 2 
miejsce: Aleksandra Okoniewska (Łubiana), 
Wiktoria Kropidłowska (Łubiana), Wyróż-
nieniem: Natalia Marczyk (Wielki Klincz). 
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluje-

my! Wręczenie nagród w konkursie odbyło 
się  5 grudnia w urzędzie gminy, a nagrody 
wręczał Zastępca Wójta Grzegorz Świtała. 
Zwycięzcy konkursu reprezentowali naszą 
gminę w eliminacjach powiatowych, które 
odbyły się w Kościerzynie. Tam również 
zajęli wysokie miejsca.               K. Knopik

samorządu gminnego. Po części oficjalnej 
Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny po-
częstunek oraz miłą chwilę wspomnień. 
Wszystkim parom składamy serdeczne 
gratulacje życząc długich lat w zdrowiu i 
szczęściu.                                              red.
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Po wyborach samorządowych
Wybory samorządowe, które odbyły się 
21 października 2018 r., w Gminie Ko-
ścierzyna rozstrzygnęły się w pierwszej 
turze. Bezkonkurencyjny okazał się Wójt 
Grzegorz Piechowski, któremu mieszkań-
cy po raz trzeci powierzyli to stanowisko. 
Kontrkandydatów pokonał z imponującym 
wynikiem osiągając w I turze prawie 75% 
poparcia. Rafał Jażdżewski zdobył 18,71% 
głosów, natomiast Elżbieta Hildebrandt 
6,53%. Mieszkańcy wybrali także radnych, 
którzy reprezentować ich będą w 5-letniej 
kadencji 2018-2023. Skład nowej Rady 
Gminy Kościerzyna przedstawia się nastę-
pująco:

Marian Seyda
Andrzej Bober
Łukasz Sulej
Marcin Żurek

Piotr Kwidziński
Bożena Cieszyńska
Andrzej Miszczak
 Krzysztof Bławat
 Wiesław Jakubek
 Piotr Jankowski

Arkadiusz Maliszewski
Karol Wysiecki
Tadeusz Bober

Robert Dera
Danuta Szczepańska

20 listopada odbyła się I sesja nowej kaden-
cji Rady Gminy Kościerzyna. Najważniej-
szymi punktami obrad było złożenie ślubo-
wania przez radnych oraz wójta. Podczas 
sesji radni w głosowaniu tajnym wybrali 
Przewodniczącego Rady Gminy. Został 
nim Andrzej Bober ze Skorzewa. Wybra-
no również Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy, którym został Krzysztof Bławat z 
Wąglikowic. W związku ze zmianą przepi-
sów prawa sesja Rady Gminy Kościerzyna 
była transmitowana na żywo w Internecie. 
Radni głosowali imiennie z użyciem elek-
tronicznego systemu do głosowania.

Podziękowania
W imieniu swoim oraz wszystkich radnych Rady Gminy Kościerzyna wybranych w wyborach samorządowych w dniu 
21 października 2018 r. dziękujemy za okazane nam zaufanie. Deklarujemy rzetelną i uczciwą pracę dla dobra miesz-
kańców i całej Gminy Kościerzyna.
   Wójt Gminy Kościerzyna    Przewodniczący Rady Gminy
      Grzegorz Piechowski               Andrzej Bober

Pamięć Pokoleń
W dniu 31 października 2018 młodzież i 
pracownicy Ośrodka Dydaktyczno – Wycho-
wawczego w Gostomiu  kolejny raz złożyli 
roboczą wizytę na cmentarzu ewangelickim 
w Dobrogoszczu. Alokacja cmentarza z roku 
1869 są tam nagrobki dorosłych i dzieci. Tak 
jak w ubiegłym roku młodzież i opiekunowie 
podjęli prace porządkowe w efekcie uprząta-
jąc opadnięte liście i gałęzie z otaczających  
cmentarz drzew. Dbanie  o estetykę cmen-
tarza to dodatkowy element wychowawczy  
uczestników projektu AWO –AUSLAND-
SPROJEKT  MANNHEIM, mający na celu 
nie tylko prace porządkowe , ale również  
żywa lekcja historii oraz szacunku dla miejsc  
spoczynku dla minionych pokoleń bez wzglę-
du na przynależność kulturową i wyznanio-
wą. Po zakończonych pracach porządkowych 

młodzież  zapaliła przywiezione  znicze na 
znak modlitwy i pamięci bo na całym świe-
cie światło znicza oznacza pamięć i modlitwę 
bez względu na narodowość i przynależność 
wyznaniową.  Dodatkowym elementem  spo-
tkania jest wizyta w sali wiejskiej,  gdzie przy 
ciepłej herbacie nastąpiła krótka wymiana 
zdań  na zagadnienia związane z historią na-
szych przepięknych  miejscowości, ale rów-
nież  dziejowych zawirowań. Celem projektu 
jest przywrócenie dzieciom i młodzieży z 
rodzin niepełnych i zaniedbanych straconych 
norm społecznych i wartości moralnych  oraz 
umożliwienie ukończenia szkoły i zdobycia 
wykształcenia zawodowego. W miarę upły-
wu lat projekt intensywnie rozwija się i w 
chwili obecnej swoim zasięgiem obejmuje 
młodzież z terenu całych Niemiec. Opiekę 
wychowawczą, dydaktyczną, zawodową i 
medyczną sprawują wykwalifikowani pra-

cownicy. Wiodącym partnerem strony nie-
mieckiej jest Pan Mariusz Brudniewicz wła-
ściciel Samochodowego Zakładu Usługowo 
– Handlowego „Auto”, Ośrodka Szkolenio-
wego M. Brudniewicz w Gościcinie.  

M.Lamkiewicz

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiel-
kim Podlesiu zachęcają osoby i firmy, 
które posiadają elektrośmieci, do ich od-
dania. Zbiórka dotyczy zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (sprzęt 
komputerowy, sprzęt gospodarstwa do-
mowego - wszystko co jest na prąd lub 
na baterie np. żelazka, odkurzacze, pral-
ki, kuchenki itp.). Każda osoba zainte-
resowana oddaniem zużytego sprzętu na 
rzecz szkoły przyczynia się do poprawy 
jakości naszego środowiska, ale również 
ma możliwość pozbycia się niepotrzeb-
nych, zalegających sprzętów. W zamian 

za uzbierane kilogramy szkoła w Wielkim 
Podlesiu otrzyma nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu sportowego i materiałów biu-
rowych.

Zbiórka elektrośmieci odbędzie się w 
Szkole Podstawowej w Wielkim Podle-
siu od połowy grudnia 2018 r. do połowy 
stycznia 2019 r. 

Szczegóły na stronie internetowej: 
http://spwp.cba.pl/ 
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Stypendia edukacyjne dla najlepszych uczniów i studentów
28 listopada w urzędzie gminy Koście-
rzyna wręczono stypendia edukacyjne dla 
zdolnych uczniów i studentów. Stypendia 
wręczali: Wójt Grzegorz Piechowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Andrzej Bober, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdro-
wia, Kultury i Spraw Socjalnych Danuta 
Szczepańska oraz dyrektorzy gminnych 
szkół. Komisja stypendialna w składzie: 
Katarzyna Knopik, Barbara Jankowska, 
Tomasz Paluszyński zdecydowała o przy-
znaniu stypendiów następującym osobom:
1. SZKOŁY PODSTAWOWE: Malwina 
Grau, Natalia Grau, Amelia Marczyk, Kin-
ga Troka, Julia Cieplińska, Agata Majkow-
ska, Michał Stosik, Michał Breza, Wiktoria 

Lubecka, Kinga Bober, Amelia Pobłocka, 
Julia Pobrucka, Dawid Stefanowski, Wik-
toria Czapiewska, Olivia Ossowska, Zu-
zanna Maszk, Anna Olszewska, Kajetan 
Kerlin, Wiktoria Kropidłowska, Martyna 
Wysocka, Joanna Litwin, Agata Tuszkow-
ska, Anna Peplińska, Gabriel Piekarski, 
Zuzanna Staubach, Maja Masłowska, Szy-
mon Myszk, Mateusz Jażdżewski, Bartło-
miej Cherek
2. GIMNAZJA: Julia Stobińska, Szymon 
Stobiński, Błażej Wolski, Dominika Zi-
plińska, Julia Lewandowska, Magda Je-
reczek, Magdalena Wenta, Natalia Breza, 
Anna Gańska, Augustyn Żurawski, Kacper 
Ściążko, Natalia Lipiec, Natalia Żywicka, 

Izabela Brandt, Klaudia Niklas, Sara Ku-
las, Wiktoria Zaborowska, Zuzanna Flisi-
kowska, Klaudia Lubecka, Klaudia Kro-
pidłowska, Robert Brzoskowski, Bartosz 
Marczyk, Tomasz Troka, Anna Benka, 
Amelia Stencel
3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 
Elżbieta Tutkowska, Agnieszka Tutkow-
ska, Aleksandra Kujach, Agata Kujach, 
Karol Felskowski, 
4. STUDENCI: Aleksandra Jereczek, 
Emilia Pierzgalska, Paulina Stolc, Ilona 
Żyłowska, Kamil Ostrowski
Gratulujemy wspaniałych osiągnięć i ży-
czymy wielu kolejnych sukcesów!

Red.

Droga do Wdzydz wyremontowana!
15 października br. oficjalnie oddano do użytku wyremontowaną 
drogę powiatową Kościerzyna - Wdzydze. Kompleksowa moder-
nizacja możliwa była dzięki środkom pozyskanym z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019, wsparciu z budżetu Gminy Kościerzyna oraz wkła-
dowi własnemu Powiatu Kościerskiego. 
Długo oczekiwany remont drogi Kościerzyna  - Wdzydze reali-
zowany był w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności jezior 
wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów Powiatu Ko-
ścierskiego, poprzez polepszenie parametrów techniczno - użyt-
kowych drogi nr 2403G etap I Kościerzyna-Wdzydze”. Długość 
wyremontowanego odcinka to 14,1 km. Łączna wartość projektu 
wyniosła  6.167.718,96 zł, a pozyskane środki  to 4.491.278,00 
zł, na którą składało się dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkie-
go w kwocie 2.994.185 zł oraz z Gminy Kościerzyna w kwocie 

1.497.000 zł. Wkład własny Powiatu Kościerskiego stanowił 
1.676.440,96 zł.

Źródło: www.powiatkoscierski.pl

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 na-
dzieję 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 po-
mieszczeniach 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.

Szanowni Mieszkańcy,
dziękujemy za okazane nam zaufanie i wybór do 
Rady Powiatu Kościerskiego. Z naszego okręgu, 
którym jest Gmina Kościerzyna, wybrani zostali: 
Katarzyna Zdrojewska, Czesław Cyra, Tomasz 
Derra, Piotr Gierszewski. Chcemy zapewnić o 
naszym pełnym zaangażowaniu i staraniach o 
dobro naszej Gminy, o które w Radzie Powiatu 
będziemy zabiegać i wnioskować. Zachęcamy 
do kontaktu z nami w sprawach dla Państwa 
istotnych, w których jako radni powiatowi bę-
dziemy mogli pomóc.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy
Katarzyna Zdrojewska, Czesław Cyra, 

Tomasz Derra, Piotr Gierszewski
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Muzyczny Hołd Gminy Kościerzyna 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
18 października 2018 r. w hali sportowo-
-widowiskowej w Wielkim Klinczu na za-
proszenie Grzegorza Piechowskiego, wójta 
Gminy Kościerzyna, zebrali się przedstawi-
ciele władz samorządowych i mieszkańcy 
Powiatu Kościerskiego, by uczcić pamięć 
wielu Polaków walczących o wolność Oj-
czyzny. Z tej okazji, ku pamięci przyszłych 
pokoleń wójt Grzegorz Piechowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu Tomasz Derra 
oraz sołtys Krystyna Marczyk posadzili Dąb 
Niepodległości. Artystyczną formę niezwy-
kłej wieczornicy nadał Grzegorz Daszkow-
ski, dyrektor  Zakładu Sportu, Kultury i Tu-
rystyki Gminy Kościerzyna, artysta, muzyk 

i konferansjer w jednej osobie. Wstępem 
do koncertu był wyświetlany na telebimie 
ciąg stu dat od 1918 r. do roku obecnego, 
ilustrowany monumentalnym podkładem 
muzycznym, podkreślającym przełomo-
we wydarzenia stulecia. Artysta zerwał 
ze sztampą okolicznościowej akademii, a 
wykorzystał całą gamę środków multime-
dialnej prezentacji, fragmenty wywiadów 
przeprowadzonych przez młodzież z sędzi-
wymi świadkami historycznych wydarzeń. 
Symboliczną wymowę miała obecność Ger-
trudy Muchowskiej, mieszkanki Wielkiego 
Klincza, rówieśniczki wolnej Ojczyzny, 
urodzonej 19 kwietnia 1918 r. Z ekranu tele-
bimu dzieliła się z widzami dramatycznymi 
przeżyciami z okresu niemieckiej okupacji  

oraz komunistycznej dyktatury w latach po-
wojennych. Była wśród nas również Zofia 
Szydłowska (93 lata), mieszkanka Koście-
rzyny, naoczny świadek nieludzkich czasów 
drugiej wojny światowej (1939 – 1945). 
Doświadczyła głodu i zimna, przeżyła 
okrucieństwa niemieckiego obozu przesie-
dleńczego w Potulicach, wielokrotnie otarła 
się o śmierć, na własne oczy widziała wy-
konywane przez Niemców egzekucje, cu-
dem ocalała. Emerytowana nauczycielka, 
Elżbieta Brzezińska, wspominała lata 80-
te ubiegłego wieku, okres stanu wojenne-
go, wszechobecną cenzurę, uciążliwy brak 
wolności słowa i głoszenia poglądów, inge-
rencję komunistycznych władz w treści na-
uczania, fałszowanie historii. Wypowiedzi 
świadków dziejów najnowszych były ilu-
strowane utworami muzycznymi, pieśniami 
oraz tekstami poetyckimi wykonywanymi 
przez reprezentantów różnych pokoleń. 
Widzowie wspólnie zaśpiewali patriotycz-
ną pieśń „Rota” do słów Marii Konopnic-
kiej przy akompaniamencie orkiestry dętej 

„Begama Bis” pod batutą Antoniego Wenc-
kiego. Uczennica Zespołu Kształcenia w 
Wielkim Klinczu wygłosiła słowo wstępne, 
nawiązujące do historycznych wydarzeń. 
Zespół wokalny seniorek z Nowego Klincza 
pod kierunkiem Krystyny Fredy i Grzego-
rza Daszkowskiego zaprezentował „Pieśń o 
wodzu miłym” oraz „Modlitwę obozową”. 
Seniorzy z Wielkiego Klincza zaśpiewali 

utwór „Rozkwitały 
pęki białych róż”, 
a znakomity tenor 
Jan Wencki, po mi-
strzowsku wykonał 
dramatyczną pieśń 
„Smagał nas wiatr”. 
Wiele radości spra-
wiła słuchaczom 
wiązanka piosenek 
żołnierskich w wyko-
naniu orkiestry „Be-
gama Bis”. Obecni 
owacyjnie przyjęli 
występy przedstawi-

cieli młodego pokolenia. Utalentowany wo-
kalista Paweł Ruszkowski piosenką „Biały 
krzyż” dostarczył wszystkim głębokich 
wzruszeń. Pod jego kierunkiem dziewczęta 
z sekcji wokalnej Ośrodku Kultury i Edu-
kacji w Nowym Klinczu wykonały utwory 
„Gloria Victis” – „Chwała Zwyciężonym” 
oraz „Kosmiczny szept” nagrodzone grom-
kimi brawami przez widownię. Prawdziwą 
ucztę artystyczną przygotowały dla słu-
chaczy uczennice Szkoły Podstawowej im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Kornem. wraz z 
dyrektor Beatą Murglin, która jako rewe-
lacyjna solistka swym wspaniałym głosem 
wsparła zespół. Pieśni „Miasto 44”, „Gdzie 
są kwiaty z tamtych lat” oraz „Ja to mam 
szczęście” były kunsztowną inscenizacją 
treści trafiających prosto do naszych serc. 
Puentą niezwykłego koncertu był wiersz 
Wisławy Szymborskiej, laureatki literackiej 
Nagrody Nobla, zatytułowany „Gawęda o 
miłości ziemi ojczystej” w nadzwyczajnej 
interpretacji uczennicy Zespołu Kształcenia 

w Wielkim Klinczu. Dziękujemy dyrektoro-
wi Wojciechowi Drzewińskiemu za owocną 
współpracę. Hymn państwowy w wykona-
niu orkiestry i wszystkich zebranych zakoń-
czył wzruszającą, niezapomnianą uroczy-
stość, pełną refleksji i zadumy. 
Koncert z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości po raz drugi odbył się 19 listo-
pada 2018 r. w Sali widowiskowej im. L. 
Szopińskiego w Kościerzynie. Został rów-
nież zarejestrowany w formie filmu, który 
można obejrzeć na kanale gminy Koście-
rzyna w serwisie YouTube.

Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy 

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, 
  tel. kom. 606 435 337,
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.
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Kończy się 2018 rok. W krótkim podsumowaniu prezentuje-
my najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Gminie 
Kościerzyna.

Pokoleniowy bal przebierańców w Wielkim Klinczu
Z okazji dnia Babci i Dziadka 18 
stycznia w sali wiejskiej w Wielkim 
Klinczu odbyła się dyskoteka po-
koleń, w której wzięło udział ponad 
80 osób. Organizatorami rodzinnej 
imprezy integracyjnej był zarząd  
i członkowie Koła Emerytów i 
Rencistów.

Budowa sali wiejskiej w Małym Klinczu
W styczniu Gmina Kościerzy-
na ogłosiła przetarg na budowę 
sali wiejskiej w Małym Klinczu. 
Nowy obiekt został już wybudo-
wany i cieszy mieszkańców Gmi-
ny Kościerzyna. 

Piknik patriotyczny w Wielkim Klinczu
Wielki Klincz kolejny raz gościł 
II Szwadron Szwoleżerów Rokit-
niańskich, którzy uświetnili 98 
rocznicę wkroczenia armii gene-
rała Hallera na teren Kaszub, ini-
cjatorów wyzwolenie kaszubskie-
go regionu z zaboru pruskiego. 
W pikniku patriotycznym udział 
wzięli mieszkańcy, harcerze z drużyn z Wielkiego Klincza i Łubia-
ny oraz Zarząd Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przekazanie pilarek
1 lutego na sali narad Urzędu 
Gminy Kościerzyna odbyło się 
uroczyste przekazanie pilarek spa-
linowych jednostkom OSP Gmi-
ny Kościerzyna. Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia był Wójt Gminy 
Lipusz Mirosław Ebertowski. 
Sprzęt z Lipusza powędrował do OSP Korne, Kaliska Kościerskie, 
Łubiana, Wielki Klincz, Kłobuczyno, Skorzewo i Dobrogoszcz. 

VII Bieg Morsa w Garczynie
25 lutego odbył się kolejny Bieg Morsa. Do Garczyna przyjechało 
ponad 500 osób, po to aby wspólnie z Kościerskim Klubem Morsa 
Forrest Gump pobawić się i promując zdrowy tryb życia przebiec 
4 lub 6 km albo przejść ten dy-
stans z kijkami nordic walking. 
Na program imprezy złożył się: 
Bieg Niedźwiedzia Polarnego, 
Bieg Morsa, Marsz Morsa  i kul-
minacyjna kąpiel w zimnej wo-
dzie w jeziorze Garczyn. 

IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej Wielki Klincz
IX Powiatowy Przegląd Obcojęzyczny odbył się w poniedziałek 
26 lutego w hali widowiskowo - sportowej w Wielkim  Klinczu. 
Jury w składzie podjęło się oceny 34 prezentacji w dwóch języ-
kach. Oceniano dobór repertuaru, poprawność językową, wyko-
nanie pod względem muzycznym, ogólne wrażenie i sposób aran-
żacji utworu.

Zmarł sołtys Czarliny
5 marca zmarł zasłużony dla Gminy Kościerzy-
na  sołtys Czarliny Jerzy Landowski. Pan Jerzy 
Landowski funkcję sołtysa sołectwa Czarlina 
pełnił od 1993 roku. Był osobą bardzo zaan-
gażowaną w rozwiązywanie lokalnych proble-
mów, rzetelnie wykonywał swoje obowiązki, 
zawsze mając na uwadze pomoc mieszkańcom. 
Sprawowanie funkcji sołtysa było dla Niego 
służbą, której wiele poświęcił. Sumienny, od-
powiedzialny i życzliwy, zawsze uśmiechnięty, dbał o rozwój Gminy 
Kościerzyna wypełniając misję, jaką otrzymał od mieszkańców. 

Biała Sobota w Wąglikowicach
10 marca kolejny raz w gminie 
Kościerzyna odbyła się prozdro-
wotna akcja skierowana do miesz-
kańców. Tym razem Biała Sobota  
trafiła do Wąglikowic.

Gminny Turniej KGW
11 marca publiczność licznie 
zgromadzona w Wielkim Klinczu 
podziwiała zmagania pań biorą-
cych udział w VIII Gminnym Tur-
nieju Kół Gospodyń Wiejskich. 
Do konkursu stanęły KGW z Kło-
buczyna, Loryńca i Wąglikowic. 

Zakończyły się zebrania wiejskie
Od 26 lutego w Kaliskach Kościerskich do 15 marca w Stawiskach 
trwały zebrania wiejskie w Gmi-
nie Kościerzyna. To coroczny cykl 
36 spotkań Wójta Grzegorza Pie-
chowskiego i jego współpracowni-
ków z mieszkańcami, podczas któ-
rych omawiane są bieżące sprawy 
Gminy i poszczególnych sołectw.

Kursy komputerowe dla seniorów
Przez okres zimowy w salach wiejskich oraz innych obiektach 
będących w dyspozycji Gminy Kościerzyna realizowany były za-
jęcia komputerowe dla seniorów 
z terenu gminy. Organizacja bez-
płatnych kursów komputerowych 
możliwa była dzięki dofinansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego.

100 lat Gertrudy Muchowskiej
19 kwietnia  roku  swoje 100  uro-
dziny obchodziła Pani Gertruda 
Muchowska, mieszkanka  z Wiel-
kiego Klincza. 

Konferencja dla trenerów w Skorzewie
3 maja w Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie odbyła się kon-
ferencja metodyczna dla trenerów pt. „Małe gry i gry pomocnicze 
jako forma przygotowania piłkarza do współzawodniczenia” zor-
ganizowana przez Zakład Sportu, 
Kultury i Turystyki Gminy Ko-
ścierzyna oraz firmę EmSport pod 
patronatem Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej.

2018 rok w Gminie Kościerzyna
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Święto Strażaka w Gminie Kościerzyna
19 maja w PCM Garczyn odbył się XVII Piknik Strażacki Gminy Ko-
ścierzyna połączony z obchodami 
Dnia Strażaka. W rywalizacji uczest-
niczyli druhowie jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych typu „S” z 
Łubiany, Wielkiego Klincza, Sko-
rzewa, Kłobuczyna, Dobrogoszcza, 
Kalisk Kościerskich i Kornego.

Piknik rodzinny połączony z 
obchodami 74 rocznicy boju 
pod Łubianą
20 maja w Łubianie odbył się 
Piknik Rodzinny połączony z 
obchodami 74 rocznicy boju pod 
Łubianą.

II Festiwal Biegów Polski Północnej
W dniach 8-10 czerwca 2018 we Wdzydzach odbył się II Festiwal 
Biegów Polski Północnej, który zgromadził tysiące uczestników z 
całej Polski.

XI Spartakiada Seniorów w Wielkim Klinczu
7 czerwca w Wielkim Klinczu odbyła się XI Spartakiada Seniorów o 
Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Organizatorami sportowej imprezy 
byli: miejscowe Koło PZERI; Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gmi-
ny Kościerzyna; Zarząd Rejonowy 
Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Kościerzynie 
oraz lokalne sołectwo. Tym razem 
do drużyn z powiatu kościerskiego 
dołączyli seniorzy z Pniew.

Nowe boiska w Wąglikowicach, Łubianie i Wielkim Podlesiu
W czerwcu zakończyła się budowa boisk wielofunkcyjnych do-
finansowanych ze środków Ministra Sportu i Turystyki. Nowe 
obiekty powstały w Wąglikowicach, Łubianie i Wielkim Podlesiu. 
W uroczystościach przekazania boisk do użytkowania uczestni-
czyli przede wszystkim uczniowie, korzystający z nowej infra-
struktury sportowej, a także zaproszeni goście.

II Biesiada Seniorów w Loryńcu
9 czerwca ponad 200 seniorów zebrało się w gościnnym sołectwie 
Loryniec na II Biesiadzie Seniorów Gminy Kościerzyna, której 
organizatorami byli: Zespół ds. 
Seniorów Gminy Kościerzyna, 
Zakład Sportu, Kultury i Turysty-
ki z dyr. G. Daszkowskim oraz M. 
Heltą; władze gminne - wójt G. 
Piechowski i sekretarz K. Knopik.

Umowa na dotację podpisana!
15 czerwca Wójt Grzegorz Piechowski podpisał z Wojewodą Po-
morskim umowę na dotację z budżetu państwa dotyczącą budowy 
sali gimnastycznej w Kaliskach Kościerskich. Gmina Kościerzyna 
otrzymała na ten cel wsparcie finansowe z rezerwy budżetowej 
w kwocie 920.000 zł. W 2017 r. natomiast decyzją Prezesa Rady 
Ministrów udało się pozyskać 485 tys. zł.

LUBIANA CUP 2018 - nasz lokalny mundial!
16 czerwca w Łubianie odbył się 
turniej piłki nożnej Lubiana CUP 
2018. W rozgrywkach rywalizowa-
ło 13 zespołów w roczniku 2010-
2011 oraz 10 drużyn z rocznika 
2007-2008. Mecze odbywały się na 
dwóch boiskach orlik oraz na sta-
dionie znajdującym się Łubianie.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji
20 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomor-
skiego podpisano umowy na unijne wsparcie dla 12 projektów 
dotyczących przebudowy istniejących i budowy nowych oczysz-
czalni ścieków. Gmina Koście-
rzyna otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 6.056.250 zł z prze-
znaczeniem na rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej na obszarze 
Aglomeracji Łubiana.

Piknik na powitanie lata w Czarlinie
24 czerwca 2018 r. Rada Sołecka wsi Czarlina zorganizowała dla 
mieszkańców oraz osób przebywających na wypoczynku  w sołec-
twie Piknik Wiejski „Powitanie Lata”.

Ekologia z gruntu
Gmina Kościerzyna w 2018 roku kontynuowała realizację projek-
tu pt. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”. W 
miesiącu czerwcu przekazano wybranym wykonawcom kolejne 
obiekty do przeprowadzenia w nich kompleksowej termomoder-
nizacji: budynek Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu oraz budynek 
sali wiejskiej w Kornem.

Ruszyło kino letnie
4 lipca odbył się pierwszy seans 
kina letniego we Wdzydzach. Na 
scenie Centrum Usług Turystycz-
nych wyświetlono „Polowanie na  
Prezydenta”. W każdą środę lipca i 
sierpnia organizowane były nieod-
płatne pokazy filmów wpisujących się w wakacyjną atmosferę, któ-
re cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą w Gminie Kościerzyna
Ponownie Gmina Kościerzyna 
zorganizowała lato z możliwością 
nauki pływania. To kolejna edycja 
nauki pływania pod okiem instruk-
torów Kościerskiego WOPR. W 
tym roku zajęcia nauki pływania 
odbywały się na Kąpielisku Dobrogoszcz.

Wakacje z historią
Koło Gospodyń Wiejskich w Kło-
buczynie zorganizowało zajęcia 
wakacyjne dla dzieci realizowane 
w ramach zadania publicznego 
„Wakacje z historią - działanie 
edukacyjne dla najmłodszych” 
dofinansowanego ze środków Gminy Kościerzyna. 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru
26 lipca we Wdzydzach rozpoczęły 
się koncerty w ramach Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru - Ka-
szubskich Spotkań z Folklorem 
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Świata. Na plenerowej scenie przed licznie zgromadzoną publicz-
nością wystąpiły zespoły: National Folk Dance „ROSSIYANE” 
z Rosji i Zespół Folklorystyczny Compañía Titular de Danza 
Folklórica z Universidad Autónoma de Nue z Meksyku. Festiwal 
na terenie Gminy Kościerzyna trwał 3 dni.

VI Bieg Gryfa Kaszubskiego
28 lipca po raz szósty do Juszek 
dotarli amatorzy biegania na Bieg 
Gryfa Kaszubskiego. Organizato-
rami biegu była tradycyjnie rodzi-
na Kropidłowskich oraz członko-
wie stowarzyszenia Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki (w 
tym m.in. sołtys Juszek Karol Wysiecki). 

Remonty boisk w Kornem i Niedamowie
Z zaoszczędzonych środków finansowych z dotacji z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki udało się uzyskać zgodę i przeprowadzić remont 
dodatkowych dwóch obiektów 
sportowych. Jeden z nich mieści 
się przy Szkole Podstawowej w 
Niedamowie, a drugi na stadionie 
w Kornem i jest przeznaczony do 
przeprowadzania zajęć szkolnych.

VIII Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna 
Regaty te organizowane przez UKS 
Wodniacy Garczyn i Gminę Koście-
rzyna to cykliczna impreza, której 
celem jest propagowanie żeglarstwa 
wśród dzieci i młodzieży. Po raz 
pierwszy regaty te zostały rozegra-
ne na akwenie Jezior Wdzydzkich i 
odbyły się w ramach IV Żeglarskie-
go Pucharu Kaszub. W dniach 11-12 sierpnia na starcie stanęły aż 94 
jachty i 142 żeglarzy z czternastu klubów z Pomorza i ŻUKS Poznań.

We Wdzydzach zabrzmiał blues
Wdzydze kolejny raz zamieniły się 
w kaszubską stolicę bluesa. 11 sierp-
nia już po raz VI odbył się Kaszuby 
Blues Meeting Festival, gdzie na 
scenie letniej przy Centrum Usług 
Turystycznych wystąpiły zespoły tego gatunku muzycznego. 

Sukcesy sportowe 
seniorów z Łubiany
18 sierpnia Koło Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Łubianie uczest-
niczyło w corocznej spartakiadzie 
sportowej w Pucku. 

Spotkanie seniorów z partnerskich gmin
W sierpniu w Gminie Kościerzy-
na gościli seniorzy z partnerskich 
Pniew. Przez trzy dni pobytu 
zwiedzali Kaszuby i spotykali się 
z mieszkańcami naszej gminy, 
m.in. w Garczynie i Skorzewie.

Ja w Internecie
Gmina Kościerzyna pozyskała środki w ramach umowy grantowej 
z Fundacją Legalna Kultura z Warszawy. Ja w Internecie to program 
finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie gru-
py świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług 
publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kultural-
ne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny 
sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

Wakacje w Pniewach
W dniach 16.07.2018 - 25.07.2018 
dzieci i młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej im Jana Pawła ll w 
Skorzewie wypoczywały na ko-
loniach w Pniewach. Organizato-
rem wypoczynku była Gmina Ko-
ścierzyna w ramach współpracy z 
Gminą Pniewy.

Dożynki Gminne w Dobrogoszczu
1 września odbyły się Dożynki 
Gminy Kościerzyna, w tym roku 
gospodarzem było Sołectwo  Do-
brogoszcz. Dożynki  odbyły się 
w słonecznej aurze zachęcając 
uczestników do dziękowania za 
uzyskane plony.

Zasłużona emerytura skarbnika Edmunda Ostrowskiego
Podczas sesji Rady Gminy Koście-
rzyna, która odbyła się 31 sierpnia 
2018 r.  nastąpiła bardzo doniosła 
chwila podziękowania za wielolet-
nią pracę na rzecz Gminy Koście-
rzyna Skarbnikowi Gminy Edmun-
dowi Ostrowskiemu. Po 26 latach 
pracy w Gminie Kościerzyna, to jest 
od samego początku jej istnienia, odszedł on na zasłużoną emeryturę.

Uroczyste otwarcie sali sportowej w Kaliskach Kościerskich
4 września odbyła się uroczystość 
otwarcia sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Kaliskach 
Kościerskich. Podczas uroczysto-
ści miała też miejsce inauguracja 
wojewódzkiego projektu eduka-
cyjnego ,,Uczę się bezpiecznie”.

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego  
w Wielkim Klinczu i Skorzewie
W trwającym jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości 8 września 2018 roku odbyła się siódma edy-
cja akcji „Narodowe Czytanie” pod Honorowym Patronatem Pary 
Prezydenckiej. W ogólnopolskie czytanie włączyły się Biblioteka 
Szkolna i Biblioteka Publiczna w 
Wielkim Klinczu i Skorzewie.  Or-
ganizatorami tej akcji były: Renata 
Abramowska, Jolanta Jereczek, 
Wiesława Głodowska i Ewa Stefa-
nowska. Tegoroczna lektura „Na-
rodowego Czytania” to „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego.

Przekazanie sprzętu do ratownictwa
12 września na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna miało 
miejsce przekazanie sprzętu do ratownictwa drogowego i medycz-
nego dla jednostek OSP Gminy Kościerzyna i Komendy Powiato-
wej Policji w Kościerzynie. W czerwcu bieżącego roku Wójt Gminy 
Kościerzyna Grzegorz Piechowski podpisał w Gdańsku umowę na 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
dla jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w ramach Fundu-
szu Sprawiedliwości działającego 
przy Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści. Kwota dofinansowania wy-
niosła 64.152 zł i stanowiła 99% 
wartości zakupionego sprzętu. 
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Droga Mały Klincz – Wielki Klincz uroczyście otwarta 
20 września br. nastąpiło oficjalne oddanie do użytku około dwukilo-
metrowego odcinka drogi Mały Klincz-Wielki Klincz. 

Solary na Kaszubach
26 września Wójt Gminy Koście-
rzyna Grzegorz Piechowski podpisał 
umowę na dofinansowanie projektu 
złożonego w ramach konkursu Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go 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. 

Od 1 października - nowe zasady gospodarki odpadami
Od 1 października 2018 rok na terenie działania Związku Gmin Wie-
rzyca, a więc również w Gminie Kościerzyna, zaczął funkcjonować 
rozszerzony system segregacji odpadów, dzięki któremu zwiększy się 
ilość odzyskiwanych surowców wtórnych i jednocześnie zmniejszy 
ilość odpadów trafiających na składowisko. Obowiązuje segregacja 
odpadów komunalnych na 5 frakcji: „Papier”, „Szkło”, „Metale i two-
rzywa sztuczne”, „Bio”, „Resztkowe”. Nie ma możliwości zadekla-
rowania zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. 

Pisarka Joanna Olech gościem w gminnych bibliotekach
4 października 2018 roku  w Bi-
bliotekach Gminnych w Wiel-
kim Klinczu, Wąglikowicach i 
Skorzewie odbyło się  spotkanie 
autorskie z panią  Joanną Olech 
– grafikiem, autorką książek dla 
dzieci i młodzieży. 

Przekazanie wozu bojowego dla jednostki OSP Wielki Klincz
8 października miała miejsce uroczystość przekazania średniego 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go Volvo FL10 dla jednostki OSP 
Wielki Klincz. Samochód został 
wyprodukowany w 1992 roku. Za-
kup w kwocie 120.000 zł sfinanso-
wała Gmina Kościerzyna. 

Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. Seniorów
10 października odbyło się ostatnie posiedzenie Zespołu ds. Seniorów. 
W pierwszej kadencji działalności Zespołu powołani przez Wójta Grze-
gorza Piechowskiego: Jerzy Adamczyk, Lidia Blok, Elżbieta Brzeziń-
ska, Zdzisław Cieszyński, Jan Czapiewski, Krystyna Freda, Zdzisław 
Jażdżewski, Teresa Kleinszmidt, 
Irena Literska, Jolanta Murglin, 
Ewa Nowak, Krystyna Okrój, Kry-
styna Toruńczak, Regina Trapkow-
ska, Agnieszka Zamiejska. Seniorzy 
na Przewodniczącą Zespołu wybrali 
Elżbietę Brzezińską, Wiceprzewod-
niczącą została Ewa Nowak.

Droga do Wdzydz wyremontowana!
15 października br. oficjalnie oddano do użytku wyremontowaną 
drogę powiatową Kościerzyna - Wdzydze. Kompleksowa moderni-
zacja możliwa była dzięki środkom pozyskanym z Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016 
– 2019, wsparciu z budżetu Gminy 
Kościerzyna oraz wkładowi wła-
snemu Powiatu Kościerskiego.

Wygrana w ogólnopolskim konkursie historycznym!
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Xawerego Czernickiego w 
Wielkim Podlesiu otrzymali głów-
ną nagrodę w V edycji ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego 
„Polska… Nasza Niepodległa” 
pod hasłem  „W stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 1918-2018”. 

Muzyczny Hołd Gminy Kościerzyna z okazji 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości
18 października w hali sportowo-widowiskowej w Wielkim Klin-
czu na zaproszenie Grzegorza Piechowskiego, wójta Gminy Ko-
ścierzyna, zebrali się przedstawiciele władz samorządowych i 
mieszkańcy Powiatu Kościerskiego, by uczcić pamięć wielu Po-
laków walczących o wolność Ojczyzny. W wyjątkowym koncercie 
jako artyści wystąpili mieszkańcy Gminy Kościerzyna: seniorzy z 
Nowego Klincza i Wielkiego Klincza, dzieci i młodzież z Kornego, 
Nowego Klincza i Wielkiego Klincza, orkiestra dęta Begama Bis.

Mieszkańcy Gminy Kościerzyna wybrali!
Wybory samorządowe, które odbyły się 21 października 2018 r., 
w Gminie Kościerzyna rozstrzygnęły się w pierwszej turze. Bez-
konkurencyjny okazał się Wójt Grzegorz Piechowski, któremu 
mieszkańcy po raz trzeci powierzyli to stanowisko. 

Rozbudowa ulic Kościerskiej i Kolejowej w Łubianie
W Łubianie wyremontowane zostały 
ulice Kościerska i Kolejowa. Gminie 
Kościerzyna udało się pozyskać na 
ten cel dotację z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”.

VI Otwarty Turniej Szachowy już za nami!
20 października młodzież i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej 
im. kontradmirała Xawerego 
Czernickiego  w Wielkim Pod-
lesiu zorganizowali i przeprowa-
dzili na terenie Szkoły Otwarty 
Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Oprócz 
zupełnych amatorów, w tym dużej liczby dzieci i młodzieży, Tur-
niej swoim udziałem zaszczycił Mistrz Międzynarodowy. 

Nowe siłownie zewnętrzne
Od połowy października mieszkańcy Gminy Kościerzyna mogą 
korzystać z czterech nowych siłowni plenerowych. Siłownie ze-
wnętrzne powstały: w Kłobuczynie na placu wiejskim, w Małym 
Klinczu na starej płycie boiska, w Skorzewie i Wielkim Podlesiu 
przy nowych boiskach wielofunkcyjnych. 

Lekcja kaszubskiego z Łubiany w Teleexpressie w TVP 1
Oryginalne lekcje języka kaszubskiego z Zespołu Kształcenia  
w Łubianie pokazał popularny Te-
leexpress w TVP 1. 27 października 
widzowie w całej Polsce mogli zo-
baczyć jak uczniowie tańczą zum-
bę kaszubską i śpiewają kaszubską 
wersję „Waka, waka” Shakiry.

I sesja nowej kadencji
20 listopada odbyła się I sesja no-
wej kadencji Rady Gminy Koście-
rzyna. Najważniejszymi punktami 
obrad było złożenie ślubowania 
przez radnych oraz wójta.
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VI Otwarty Turniej Szachowy 
o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna za nami!
20 października br. młodzież i nauczycie-
le Szkoły Podstawowej im. kontradmirała 
Xawerego Czernickiego  w Wielkim Pod-
lesiu, popierając inicjatywę p. Zbigniewa 
Szarmacha, przy wsparciu organizacyj-
no-finansowym Zakładu Sportu, Kultury 
i Turystyki Gminy Kościerzyna, zorgani-
zowała i przeprowadziła na terenie Szko-
ły, Otwarty Turniej Szachowy o Puchar 
Wójta Gminy Kościerzyna. Głównym 
celem tej imprezy sportowej, organizowa-
nej corocznie, jest promowanie szachów z 
ich licznymi zaletami wśród społeczności 
Gminy. Tegoroczny Turniej, zorganizowa-
ny już po raz szósty, spotkał się z bezpre-
cedensowym zainteresowaniem dużych 
i małych szachistów przybyłych tu aż z 
dziewięciu powiatów rozsianych po trzech 
województwach. Naszą Gminę reprezento-
wało dwadzieścioro czworo zawodników. 
Oprócz zupełnych amatorów, w tym dużej 
liczby dzieci i młodzieży, Turniej swoim 
udziałem zaszczycił Mistrz Międzynarodo-
wy, p. Andrzej Maciejewski z Nakła oraz 
szesnaścioro szachistów legitymujących 
się krajowymi kategoriami centralnymi, a 
wśród nich, aż trzech kandydatów na mi-
strza krajowego.  Ponadto, w zmaganiach 
turniejowych wzięło udział trzydzieścioro 
pięcioro szachistów dysponujących kate-
gorią szczebla wojewódzkiego. Do tak sze-
rokiego zainteresowania Turniejem, prócz 
atrakcyjności nagród ufundowanych przez 
Wójta Gminy Grzegorza Piechowskiego, 
przyczyniła się, prowadzona przez Jaro-
sława Czarnotę już od połowy czerwca, we 

współdziałaniu z prowadzącym rejestrację 
i ewidencję, jak również pełniącego rolę 
Sędziego tegorocznego Turnieju, p. Pio-
trem Kwidzińskim z Kartuz, intensywna 
praca informacyjno-agitacyjna. Zawody 
przeprowadzone zostały systemem szwaj-
carskim, a każdy z zawodników rozegrał 
po dziewięć partii, dysponując w każdej, 
zaledwie dziesięcioma minutami. O pozio-
mie rozgrywek i wyrównaniu szans czoło-
wych graczy, świadczy to, że zawodnicy 
od miejsca drugiego do szóstego zdobyli 
tę samą liczbę, siedmiu punktów, a różnica 
punktowa między zwycięzcą, a zdobywcą 

siedemnastego miejsca, wyniosła raptem 
półtora punktu. Zatem o ostatecznych lo-
katach, Sędzia Turnieju musiał zdecydo-
wać, opierając się na puktacji pomocniczej 
Buchholtza. Dodatkowym smaczkiem, 
pozwalającym docenić poziom czołowych 
rywali, pozostaje fakt, że zawodnik z ran-
kingiem międzynarodowym znalazł się 
poza podium, zajmując „ledwie” czwartą 
lokatę! Na tle tych okoliczności, staje się 
jasne, że na szczególne uznanie zasługuje 
postawa czołowego szachisty Gminy Ko-
ścierzyna, p. Przemysława Gralki z Łubia-
ny, kandydata na mistrza krajowego, który 
bez przegranej, z dorobkiem sześciu zwy-
cięstw i trzech remisów, osiągnął zasłużo-
ne  zwycięstwo! Tym samym, prócz na-
grody pieniężnej w wysokości 200 złotych 
dla najlepszego zawodnika Gminy Koście-
rzyna, zdobył główne trofeum Turnieju, tj. 
Puchar Wójta Gminy Kościerzyna wraz z 
przewidzianą dla zwycięzcy nagrodą pie-
niężną w kwocie 300 złotych.

Nowe siłownie zewnętrzne
Od połowy października br. mieszkańcy Gminy 
Kościerzyna mogą korzystać z czterech nowych 
siłowni plenerowych. Siłownie zewnętrzne 
powstały: w Kłobuczynie na placu wiejskim, 
w Małym Klinczu na starej płycie boiska, w 
Skorzewie i Wielkim Podlesiu przy nowych 
boiskach wielofunkcyjnych. Inwestycja zosta-
ła zaplanowana w lutym 2018 roku z uwagi na 

możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków krajowych w ramach Programu Otwar-
tych Stref Aktywności „OSA”. Dotacji niestety 
nie udało się otrzymać, mimo to Gmina Koście-
rzyna zdecydowała się na realizację zadania ze 
środków własnych, przeznaczając na ten cel w 
sumie 105.615 zł. Każda z siłowni składa się 
z 6 urządzeń do ćwiczeń, z których może jed-
nocześnie korzystać 9 osób. Obiekty cieszą się 
dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy 
dzięki nim mogą zadbać o zdrowie i kondycję. 
Są to już kolejne inwestycje tego typu w Gminie 
Kościerzyna, gdyż w ostatnich latach podobne 
siłownie powstały w Wąglikowicach i Nieda-
mowie. Gmina Kościerzyna kolejną siłownię 
zewnętrzną wybuduje także w Wielkim Klinczu, 
w ramach projektu budowy Aktywnego Parku.

Sz. MalekOtwarta strefa aktywności w  Wielkim Podlesiu
Otwarta strefa aktywności 

w Skorzewie
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Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Zakład Komunalny zakończył realizację 
inwestycji drogowych zaplanowanych 
na 2018 r. Nowe nawierzchnie asfaltowe 
powstały: w Kornem – ul. Spokojna, dłu-
gość 220 m. wraz z chodnikiem, za kwotę 
313.300 zł, w Kościerzynie Wybudowaniu 
– ul. Graniczna, długość 430 m  za kwotę 
517.600 zł, w Wielkim Klinczu – część ul. 
Słonecznej i ul. Gulgowskich, długość 380 
m, za kwotę 471.700 zł, w Nowym Klinczu 
– ul. Gościnna, na odcinku 450 m, za kwotę 

556.50 zł, w Wielkim Klinczu ekipa Zakła-
du Komunalnego położyła na ul. Pogodnej 
płyty YOMB pochodzące z rozbiórki na 
ul. Słonecznej. Trwają przygotowania do 
zimy, w związku z tym rozstrzygnięto prze-
targ na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 
2018/2019. Tym razem żaden z oferentów 
nie złożył oferty na odśnieżanie dróg przy 
użyciu ciągnika kołowego z pługiem w re-
jonie Nowego Klincza, Małego Klincza, 
Dobrogoszcza i Kościerskiej Huty. Jeżeli 
nie znajdziemy wykonawcy, w tym rejonie 
pracować będzie koparko - ładowarka JCB 
z Zakładu Komunalnego. Staramy się też 
wykonywać zgłaszane przez mieszkańców 

postulaty – oczywiście, jeżeli mieszczą się 
w ramach posiadanych środków finanso-
wych. Dzięki temu zamontowana zostanie 
wiata przystankowa przy drodze woje-
wódzkiej w Skorzewie – wyb. pod Stężycę. 

Zakupiliśmy materiał w postaci obrzeży i 
kostki betonowej na przejście dla pieszych 
przez dawne tory PKP w Łubianie (ul. Za-
kładowa). Poszerzony został chodnik w Sy-
cowej Hucie – obok sklepu. Ekipa Zakła-
du Komunalnego usunęła też utrudniające  
przejazd gałęzie i konary drzew na drodze 
Dąbrówka w kierunku Kłobuczyna. 
Rozpoczęły się również inwestycje wodno 
– kanalizacyjne. Położony został już wo-
dociąg pomiędzy Kościerską Hutą a osadą 
Bure Misie. W Nowym Klinczu wybudo-
wany został odcinek wodociągu długo-
ści ponad 300 mb. dla kompleksu działek 
budowlanych. Kolejni właściciele działek 
mieszkaniowych będą mogli podłączyć 
swoje nieruchomości do nowego wodocią-
gu w Dobrogoszczu. Powstał tam nowy od-
cinek wodociągu o długości 343 mb. Wy-
konawca rozpoczął też roboty polegające 
na zwodociągowaniu wsi Nowa Kiszewa. 
W tym celu pierwsze odcinki rur zostały 
wbudowane w Stawiskach i Małych Sta-
wiskach. Dalsze prace uzależnione będą od 
warunków pogodowych. Inwestycja kosz-
tować będzie prawie 900 tys. zł. Podpisa-
liśmy umowy na kolejne zadania. Będą to: 
wodociąg i kanalizacja na ul. Pogodnej w 
Wielkim Klinczu, wodociąg w Kościerzy-
nie Wybudowaniu – ok. 180 mb, doprowa-
dzenie sieci wodociągowej do miejscowo-
ści Rybaki (z Sycowej Huty), rozbudowa 
sieci wodociągowej w Pucu – ok. 700 m.

Zbigniew Malek
Dyrektor Zakładu Komunalnego 

Gminy Kościerzyna

Kościerzyna Wybudowanie ul. Graniczna

Korne ul. Spokojna

Wielki Klincz ul. Gulgowskich

Nowy Klincz ul. Gościnna

Cztery przystanie kajakowe już gotowe
Na początku października Gmina Kościerzy-
na podpisała umowę z wykonawcą wyłonio-
nym w ramach postępowania przetargowego 
na budowę pierwszych przystani kajakowych 
w ramach przedsięwzięcia strategicznego 

Województwa Pomorskiego pn. „Pomor-
skie Szlaki Kajakowe”. W ramach projektu 
pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzy-
cą przez Kaszuby na Kociewie” powstała 
przystań kajakowa nad jeziorem Zagnanie 

w miejscowości Wielki Podleś, natomiast  
przystanie kajakowe nad jeziorem Garczyn, 
na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana 
oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec 
wybudowane zostały w ramach projektu pn. 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”. 
Już w najbliższym sezonie kajakarze będą 
mogli korzystać z pomostów oraz miejsc od-
poczynku składających się z: wiat, ławo-sto-
łów, koszy na śmieci, osłon sanitariatu, susza-
rek na kajaki oraz ciągów komunikacyjnych. 
Realizacja przystani wpłynie pozytywnie na 
ofertę turystyczną naszego regionu oraz w du-
żym stopniu ułatwi i uprzyjemni kajakarzom 
spływy rzekami płynącymi przez Gminę Ko-
ścierzyna. Ponadto w każdej lokalizacji za-
montowana została tablica informacyjno-pro-
mocyjna i znak wodny ułatwiające lokalizację 
kajakarzy na trasie spływu.              B. Werra
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Lekcja kaszubskiego z Łubiany w Teleexpressie w TVP 1
Oryginalne lekcje języka kaszubskiego z 
Zespołu Kształcenia w Łubianie pokazał 
popularny Teleexpress w TVP 1. W sobo-

tę 27 października widzowie w całej Polsce 
mogli zobaczyć jak uczniowie tańczą zum-
bę kaszubską i śpiewają kaszubską wersję 
„Waka, waka” Shakiry.  - To dla nas wiel-
kie wyróżnienie i mobilizacja do dalszej 
pracy – mówią zgodnie uczniowie, którzy 
uczęszczają na lekcje języka kaszubskiego. 
Nagrania dokonała ekipa z TVP Gdańsk z 
programu kaszubskiego pod nazwą „Tedë 
jo”. W latach 2008-2011 realizowała go  
Anna Cupa-Dziemińska, która od września 
tego roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel 
języka kaszubskiego w Łubianie. To ona za-
prosiła do szkoły redaktor Karolinę Raszeję, 

która prowadzi obecnie program. Przed ka-
merą uczennice klasy VII i VIII zatańczy-
ły zumbę kaszubską do utworów „Norda” 
(muzyka Waka, Waka Shakiry), Kąsk mie 
je (muzyka All about the bass Meghan Tra-
inor) i Treker (muzyka Damroka Kwidziń-
ska). Uczniowie podczas lekcji kaszubskie-
go podjęli się też analizy literackiej utworu 
„Norda” oraz rozmowy o sposobach dąże-
nia do celu i realizacji swoich marzeń.

Nadesłane

100 lat niepodległej Polski 
W Szkole Podstawowej w Wielkim Pod-
lesiu 9 listopada 2018 roku był  dniem, 
który na pewno każdy uczeń zapamięta. 
Od rana w całej szkole widoczne były de-
koracje w barwach narodowych. Wszyscy 
zaangażowali się w to, aby obchody jubi-
leuszu setnej rocznicy urodzin Polski, były 
jedyne w swoim rodzaju. Każdy miał swój 
wkład – stroje, flagi, kotyliony, balony..., 
przypominały nam o tym radosnym dniu w 
szkole. A o godzinie 11:00 rozpoczęto już 
uroczyście obchody setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, na któ-
rą przybyli liczni goście. Poza rodzicami, 
absolwentami szkoły i osobami zaprzy-
jaźnionymi ze szkołą, w święcie udział 
wzięli m.in. wójt Gminy Kościerzyna pan 
Grzegorz Piechowski, sekretarz pani Kata-
rzyna Knopik, dyrektor Zakładu Oświaty 

Gminy Kościerzyna pani Barbara Jankow-
ska, przedstawicielka Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku – Delegatura w Kościerzynie 
pani Wiesława Marcinkowska oraz licznie 
przybyli przedstawiciele rodziny Francisz-
ka Peplińskiego. Uroczystość rozpoczę-
ła się powitaniem gości, a  punktualnie 
o godz. 11:11 uczniowie, nauczyciele, a 
także goście biorący udział  w akademii 
Święta Niepodległości przyłączyli się 
do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu  i 
wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Na-
stępnie uczniowie szkoły zaprezentowali 
w bardzo wzruszający i autentyczny spo-
sób historię Polski i walkę Kaszubów o 

zachowanie polskości. Nie zapomniano o 
kaszubskim drzymalicie, którym był Fran-
ciszek Pepliński. Uczestnicy obchodów 
Święta Niepodległości mieli okazję obej-
rzeć film nakręcony przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wielkim Podlesiu, który 
wygrał główną nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie „Polska… Nasza Niepodległa” 
pod hasłem  „W stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości 1918 – 2018”. Ce-
lem konkursu było pogłębienie i utrwale-
nie wiedzy historycznej, kształtowanie po-
staw patriotycznych oraz promocja szkoły 
i gminy na forum ogólnopolskim. Konkurs 
objęli patronatem między innymi: Naro-
dowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci 
Narodowej i ogólnopolska telewizja TVP  
„HISTORIA”. Warto podkreślić, że do 
konkursu zgłosiło się kilka tysięcy uczniów 
z prawie dwustu placówek oświatowych z 
całej Polski. Nasi uczniowie pod kierun-
kiem p. Iwony Kwidzińskiej i p. Tomasza 

Glazy nakręcili film, który otrzymał I miej-
sce w tym konkursie. 
„Polacy w walce o Niepodległość Ojczy-
zny na przykładzie mojego miasta i regio-
nu” - taki był temat przewodni prac kon-
kursowych. Nasi uczniowie nakręcili film 
na temat walki Kaszubów o zachowanie 
polskości. Główną uwagę skupili na uka-
zaniu ich oporu z falą germanizacji w XIX 
i na początku XX stulecia. Sceny do filmu 
nagrywane były w Muzeum - Kaszubskim 
Parku Etnograficznym  im. Teodory i Izy-
dora Gulgowskich we Wdzydzach.  Akto-
rzy wcielili się w role pruskiego żandarma, 
dzieci organizujących szkolny strajk, nie-
mieckiego nauczyciela, księdza, czy Fran-
ciszka Peplińskiego – kaszubskiego drzy-
mality. Uroczystość 100-lecia odzyskania 
niepodległości w Wielkim Podlesiu zakoń-
czyła się słodką niespodzianką. Wszyscy 
uczestnicy zostali poczęstowani  tortem w 
biało-czerwonych barwach. Po akademii 
goście i gospodarze mile spędzili czas na 
rozmowach o tym doniosłym wydarzeniu.

Nadesłane ze Szkoły Podstawowej 
w Wielkim Podlesiu
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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: Drukarnia NANDRUK

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, listów itd.  
Zastrzegamy sobie prawo opracowywania nie zamówionych materiałów.

Więcej o przetwarzaniu danych: 
http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/RODO.aspx

Telefony alarmowe 
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80

Straż Gminna - 58 686 59 80, 
Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132, 

Aplikanci Straży Gminnej: Daria Kosedowska 
i Paweł Jereczek - 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, 
Mł. Asp. Dawid Hering - 603-568-251, 

Straż Pożarna  58 686 33 68,  
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) 

- 999, 58 686 06 66, 
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 

18.08.2018 r. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łubianie 
uczestniczyło w corocznej spartakiadzie sportowej w Pucku. Nasza 
grupa liczyła 18 osób, w tym 10 zawodników i 8 kibiców. W zawodach 
wzięło udział 14 drużyn z różnych miejscowości. Były następujące kon-
kurencje: kręgle, bingo, rzuty lotką do tarczy, cięcie drzewa na czas, 
rzuty krążkiem do celu, wiedza o Pucku, występ chóru. Zabawa była 
wyśmienita. Wszyscy bardzo się starali, w wyniku czego zajęliśmy 1 
miejsce czyli wspaniały, najbardziej okazały puchar był nasz i oczywi-
ście wszyscy sportowcy otrzymali złote medale. Radość była ogromna. 
Pozdrawiamy wszystkich miłośników sportu i zachęcamy do niego. 
Emerycie kochaj życie i dla werwy ćwicz o świcie. Bo kto sporty prefe-
ruje, temu zdrowie nie szwankuje! I tego hasła się trzymajmy.

W imieniu Zarządu Ewa Zblewska

Sukcesy sportowe 
seniorów z Łubiany

Powiatowa Halowa Liga 
Piłki Nożnej sezon 2018/19
W sobotę 01.12.2018r. rozpoczęły się rozgrywki Powiatowej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej o Puchach Starosty Kościerskiego, Burmistrza Ko-
ścierzyny i Wójta Gminy Kościerzyna. W bieżącym sezonie rywalizuje 
ze sobą łącznie 25 drużyn podzielonych na trzy ligi. Mecze rozgrywane 
będą w trzech obiektach sportowych: kościerskiej „Sokolni”, hali spor-
towo-widowiskowej w Wielkim Klinczu oraz Centrum Sportu i Rekre-
acji w Skorzewie. Mamy nadzieję, że rozgrywki będą cieszyć się dużym 
zainteresowaniem, połączonym z aktywnym dopingiem, co przełoży się 
na popularyzację aktywności fizycznej, a jednocześnie stanie się dobrą 
rozrywką dla mieszkańców naszej gminy. Warto nadmienić, że liga ha-

lówki odbywa się już 
po raz trzynasty.
Szczegóły dotyczą-
ce rozgrywek zna-
leźć można na stronie 
www.halowka.sporto-
wakoscierzyna.com.pl 

Marcin Helta


