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Starosta Dożynek - Pan Ludwik Kapiszka

Ma 47 lat, w 1985 roku przejął 10 
hektarowe gospodarstwo  po ro-

dzicach. Od roku 1990 prowadzi je 
wspólnie z żoną Katarzyną. Państwo 

Kapiszkowie mają  4 dzieci: syna 
Dominika 7 lat oraz córki: Monikę 
15 lat, Magdalenę 17 lat i Annę 21 
lat, które aktywnie pomagają rodzi-
com w pracach. Gospodarstwo pań-
stwa Kapiszka liczy 9,63 ha użytków 
rolnych o bonitacji gleb od IV do VI 
klasy. Struktura zasiewów nie różni 
się od innych gospodarstw na terenie 
Kaszub: 8 ha zbóż, 0,7 ha ziemnia-
ków. Obsada zwierzęca w gospodar-
stwie to 2 maciory, z których miotów 
odchowywane są tuczniki. Małżon-
ka pana Ludwika hoduje również 
drób: kury nioski, brojlery, kaczko-
-gęsi, indyki oraz gęsi - w ciągu roku  

przewija się ich w gospodarstwie 
około 500 sztuk, zarówno na potrze-
by własnej rodziny, jak i na sprze-
daż. Gospodarstwo wyposażone jest 
w niezbędny sprzęt rolniczy. Pan 
Ludwik niejednokrotnie  w ramach 
usług sąsiedzkich wspomaga swoimi 
maszynami prace polowe i zbiórkę 
płodów u  sąsiadów. Gospodarz ma 
wykształcenie rolnicze. Jego hobby 
to stolarka artystyczna oraz wędkar-
stwo. Pan Ludwik to gospodarz w 
trzecim pokoleniu, który przejął go-
spodarstwo od ojca i w przyszłości 
planuje przekazać je synowi.

Starościna Dożynek 
- Pani Elżbieta Kreft

Ma 53 lata,  z gospodarstwem zwią-
zana jest od 23 lat. Jej Gospodar-
stwo rolne liczy 23 ha, w tym 17,5 
ha to użytki rolne, pozostała część 

to lasy.  Państwo Kreftowie wy-
chowują 6 dzieci.  W domu robi się 
gwarnie, gdy zjawiają się wnuki, a 
jest ich 8. Gospodarstwo prowadzo-

ne jest w sposób tradycyjny – upra-
wa roślin, w których prym wiodą 
zboża jare i ozime oraz 3,5 ha użyt-
ków zielonych na pastwiska, ponie-
waż w gospodarstwie przeważają 
V i VI klasa bonitacji gleb i nie ma 
możliwości doboru innych odmian 
roślin, wymagających lepszych wa-
runków glebowych. W produkcji 
zwierzęcej obsada stanowi 15 oka-
załych koni, 6 szt. bydła oraz ma-
skotka rodziny: osiołek. Dodatkowo 
w gospodarstwie prowadzony jest 
punkt Kopulacji Koni i Trzody. Źre-
baki są sprzedawane. W gospodar-
stwie hoduje się 10 sztuk macior, z  
których w ciągu roku sprzedaje się 
80-90 tuczników.  Dodatkowo pani 
Elżbieta hoduje ok. 100 szt. drobiu 

z przeznaczeniem na gospodarstwo 
domowe. Ryszard, mąż pani  Elż-
biety, jako główny gospodarz od 
kilku lat jest już na emeryturze i 
jako „szef” dogląda gospodarstwa 
fachowym okiem. Gospodyni z wy-
kształcenia jest sprzedawcą, lecz  
polubiła pracę na roli, a odskocznią 
dla niej jest praca społeczna w Kole 
Gospodyń Wiejskich oraz  haftowa-
nie.  Na co dzień w domu  od wielu 
lat rozbrzmiewa muzyka - synowie 
Mateusz i Radek od najmłodszych 
lat grają na instrumentach muzycz-
nych.  W pracy w gospodarstwie ro-
dzicom pomaga 17-letni syn Rado-
sław, uczeń szkoły rolniczej, który 
kiedyś je przejmie.
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Obozy letnie w projekcie „Superuczeń”

Podczas wakacji 2013 zorganizowa-
no 2 obozy letnie w projekcie „Su-
peruczeń”, każdy dla 36 osób. 22 
lipca br. rozpoczął się pierwszy z 
obozów. W ramach „Superucznia” 
zaplanowano trzy obozy języko-

we, z których jeden odbył się już w 
zeszłym roku, a trzeci został zor-
ganizowany w pierwszych dniach 
sierpnia br. Cały projekt jest finanso-
wany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Tematem przewodnim 
obozów jest nauka języka angiel-
skiego. Ponadto organizator obozów 
zapewnił jego uczestnikom ciekawy 
program spędzania czasu wolnego, 
między innymi wyprawy kajakowe, 
olimpiady umiejętności, dyskoteki, 
gry i zabawy w terenie. W każdym 
z trzech obozów uczestniczy 36-ciu 
uczestników projektu, łącznie 108 
osób. Żeby zakwalifikować się do 
udziału w bezpłatnym, 10-cio dnio-
wym obozie, trzeba wykazać się wy-
sokimi postępami w nauce podczas 
zajęć pozalekcyjnych i turniejach 
wiedzy i umiejętności realizowanych 
w trakcie trwania roku szkolnego. W 
te wakacje dzieci uczą się i wypo-
czywają w miejscowości Bachorze 
nad jeziorem Charzykowskim. Orga-
nizatorem obozu jest Biuro Podróży 
Sun&Snow Sp. z o. o. z siedzibą w 
Szczecinie, które wygrało, ogłoszo-
ny w zeszłym roku przez Gminę Ko-
ścierzyna, przetarg nieograniczony. 
Łączny koszt organizacji trzech obo-

zów wynosi 107.784,00 zł, co w prze-
liczeniu na jednego uczestnika daje 
kwotę 998,00 zł. Udział w obozie był 
całkowicie bezpłatny, a w ramach 
niego zapewnione zostały: trans-
port, noclegi, wyżywienie (4 posiłki 
dziennie), zajęcia z języka angiel-
skiego, zajęcia rekreacyjne, opieka 
wychowawców/lektorów i opieka 
pielęgniarska oraz ubezpieczenie. 
Do projektu „Superuczeń” może 
zakwalifikować się każdy uczeń 
szkoły podstawowej lub gimnazjum 
w Skorzewie, Wielkim Podlesiu lub 
Wąglikowicach. Kolejna rekrutacja 
do projektu zostanie przeprowadzo-
na w wymienionych szkołach już we 
wrześniu. Warto dodać, że udział w 
projekcie „Superuczeń” także jest 
bezpłatny, a każdy uczestnik może 
skorzystać z dodatkowych zajęć z ję-
zyka angielskiego, matematyki oraz 
technik szybkiej nauki wspomagają-
cej logiczne myślenie. 
 

S. Malek

Remonty szkół w Gminie Kościerzyna

Tradycyjnie wakacje to czas re-
montów w szkołach. Uczniów 
nie ma, więc można wymienić 
oka, drzwi, naprawić sanitariaty. 
W Gminie Kościerzyna na letnie 
remonty w tym roku zarezerwo-
wano ponad 700 tysięcy złotych. 
Remonty przeprowadzone zostały 
we wszystkich placówkach oświa-
towych. W szkołach wyremonto-
wano klasy, łazienki, zmoderni-
zowano instalacje c.o. W Zespole 
Szkół w Wąglikowicach zaadap-
towano pomieszczenia kuchni na 
sale lekcyjne, wykonano remont 
klatki schodowej i przyległych do 

niej pomieszczeń. W wyremonto-
wanych pomieszczeniach będzie 
otwarte przedszkole. W Zespole 
Szkół w Skorzewie została wy-
mieniona instalacja c.o. (wymia-
na grzejników, rur). W Zespole 
Kształcenia w Wielkim Klinczu 
odbywał się remont sanitariatów, 
malowanie klas, wymiana oświe-
tlenia itp. W Kornem wykonany 
został murek oporowy przy wej-
ściu do szkoły, wymiana drzwi 
do klas i pokoju nauczycielskiego, 
posadzki w klasach, remont ścian-
ki działowej, remont schodów 
drewnianych, wymiana poręczy. 

W szkole w Wielkim Podlesiu 
zrealizowano malowanie elewacji 
zewnętrznej szkoły, remont po-
mieszczenia przeznaczonego na 
świetlicę, wykucie drzwi do szatni 
w piwnicy szkół. W Szkole Pod-
stawowej w Niedamowie m.in. 
wyremontowano łazienki, ułożo-
no schody z kostki polbruku, wy-
mieniono drzwi w klasach lekcyj-
nych. W Nowym Klinczu odbył 
się remont świetlicy i biblioteki, 
wymiana instalacji elektrycznej w 
korytarzu parteru oraz uszczelnie-
nie opierzenia nad łącznikiem sali 
gimnastycznej wraz z remontem 

pomieszczeń. W Kaliskach m.in. 
wymieniono drzwi, dachy pokryto 
nową blachodachówką, naprawia-
no rynny. Natomiast w Zespole 
Kształcenia w Łubianie dokonano 
adaptacji szatni na bibliotekę oraz 
wykonano prace remontowe na 
korytarzu na parterze. Wszelkie 
prace rozpoczęły się z początkiem 
lipca i trwały przez całe wakacje 
Dzięki przeprowadzonym remon-
tom dzieci uczęszczające do szkół 
będą miały lepsze warunki do na-
uki, a nauczyciele do pracy.

T. Paluszyński
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Nowe witacze Gminy Koście-
rzyna - Witómë!
W lipcu na drogach wjazdowych do 
Gminy Kościerzyna ustawione zostały 
tablice witające mieszkańców i tury-
stów. Rzeźby przedstawiające sympa-
tycznego niedźwiadka oraz bogactwo 
lasów i jezior w naszych okolicach 
zlokalizowane są przy drogach wjaz-
dowych od strony Bytowa, Chojnic, 
Gdańska, Nowej Karczmy, Stężycy i 
Starej Kiszewy. Oprócz hasła promo-
cyjnego „Zwolnij i odpocznij” na wi-
taczach zamieszczono również powita-
nie i pożegnanie w języku kaszubskim. 
Wcześniejsze urządzenia witające, 

zniszczone i raczej odstraszające niż 
zachęcające do wizyty w naszej gmi-
nie, zostaną zdemontowane i przewie-
zione na złom. Ustawienie nowych 
witaczy sfinansowane zostało dzięki 
realizacji projektu pt. “Promocja oferty 
turystycznej Gminy Kościerzyna”. Wi-
tacze wykonała firma PPHU „SAN-2”, 
koszt jednego witacza to 5658 zł. W 
ramach powyższego projektu wydano 
również informatory turystyczne pro-
mujące głównie operatorów turystycz-
nych działających na terenie gminy.

Red.

Zakończyła się realizacja projektu, 
którego głównym celem jest zapo-
bieżenie wykluczeniu cyfrowemu 
Gminy Kościerzyna poprzez roz-
budowę infrastruktury informa-
tycznej i informacyjnej w Urzędzie 
Gminy i gminnych jednostkach or-
ganizacyjnych. Dzięki dotacji Unii 
Europejskiej zrealizowano nastę-
pujące elementy: modernizacja 
systemu informatycznego Urzędu 
Gminy Kościerzyna i jednostek 
organizacyjnych Gminy, w tym 
zakup niezbędnego sprzętu i opro-
gramowania, centralny Biuletyn 
Informacji Publicznej, kwalifiko-
wany podpis elektroniczny, wdro-
żenie systemu obsługi radnych, 
system elektronicznego obiegu 
dokumentów, portal informacyj-
ny, publiczne punkty dostępu do 

Internetu (tzw. infomat), szkolenia 
z zakresu obsługi wdrożonych sys-
temów. Dzięki oszczędnościom, 
które pojawiły się po przeprowa-
dzeniu przetargu, za zgodą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego udało się włączyć do 
projektu dodatkowy zakres zadań 
związany z doposażeniem szkół 
oraz jednostek organizacyjnych 
Gminy Kościerzyna w dodatkowy 
sprzęt komputerowy i oprogra-
mowanie. Ponadto we wszystkich 
szkołach Gminy Kościerzyna 
wybudowano sieć komputerową, 
która umożliwi wdrożenie eDzien-
nika. Mieszkańcy i turyści mogą 
już korzystać z nowego portalu in-
formacyjnego, który zawiera wiele 
aktualnych i ciekawych informacji. 
Osoby dysponujące podpisem elek-

tronicznym lub profilem zaufanym 
mogą załatwić sprawę urzędową 
przez Internet, dzięki czemu nie 
trzeba osobiście przyjeżdżać do 
urzędu. Wdrożony został też sys-
tem elektronicznego obiegu doku-
mentów, który pozwala sprawdzić, 
na jakim etapie jest sprawa, z którą 
zwróciliśmy się do urzędu. Z sys-
temu eAdministracja korzystają 
również radni, którym przekazano 
w użyczenie laptopy. Nowe nagło-
śnienie w sali obrad, nowoczesny 
system protokołowania, możliwość 
organizowania prezentacji multi-
medialnych to tylko niektóre z ele-
mentów ułatwiających prace Rady 
Gminy Kościerzyna. Dzięki re-
alizacji projektu „eAdministracja 
– szansą na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego w Gminie Ko-

ścierzyna” osiągnięto następujące 
rezultaty: poprawa efektywności 
pracy administracji samorządowej 
poprzez zastosowanie nowocze-
snych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, skrócenie 
czasu obiegu dokumentów, pod-
niesienie jakości obsługi klientów 
poprzez wdrożenie elektroniczne-
go obiegu dokumentów, umożli-
wienie klientom dostępu on-line 
do usług administracji gminy. Pro-
jekt „eAdministracja – szansą na 
rozwój społeczeństwa informacyj-
nego w Gminie Kościerzyna” jest 
finansowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013.

K. Knopik

„eAdministracja – szansą na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego w Gminie Kościerzyna”

Nowa gablotka na ogłosze- 
nia gminne we wsi Lizaki
Na prośbę mieszkańców wsi Liza-
ki pan Roman Jarzębiński wyko-
nał własnym staraniem i na własny 
koszt nową stylową gablotkę na 
ogłoszenia. Stara metalowa gablota 
miała nieestetyczny wygląd i była w 

bardzo złym stanie. Mieszkańcy wsi 
Lizaki składają panu Romanowi Ja-
rzębińskiemu podziękowania.

Marcin Łuczyński - członek Rady 
Sołeckiej Sycowa Huta
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Udane Święto Sielawy

10 sierpnia 2013 r. we Wdzydzach 
już po raz trzeci odbyło się ŚWIĘ-
TO SIELAWY.  Jak co roku głów-
nym organizatorem imprezy był 
Zakład Sportu Kultury i Turysty-
ki Gminy Kościerzyna. Kolejny 
raz przedsięwzięcie otrzymało 
finansowe wsparcie Stowarzy-
szenia Wdzydzko – Charzykow-
skiej Lokalnej Grupy Działania 
MÒRÉNKA. Inauguracją święta 
był rodzinny bieg „Wdzydzka 15-
stka”, w którym udział wzięło, 
pomimo deszczowej aury, ponad 
dwustu uczestników z całej Pol-

ski. Pierwsze miejsce w kategorii 
kobiet zajęła Monika Czapiewska 
ze Skorzewa. Najlepszym wśród 
mężczyzn był weteran biegów Da-
wid Klaybor. Kolejnym, bardzo 
widowiskowym elementem spor-
towej rywalizacji były przepro-
wadzone przez Bractwo Kurkowe 
zawody strzeleckie. Jak co roku 
największe zainteresowanie wzbu-
dził widowiskowy konkurs łapa-
nia ryb gołymi rękami. Chętnych 
spośród publiczności nie brakowa-
ło, a wsparcie i doping udzielany 
uczestnikom był ogromny. Na sce-

nie artystycznej swoje umiejętno-
ści zaprezentowały grupy lokalne 
-  Kaszubska Kapela Folkowa ZIE-
MONIKI, Orkiestra Dęta Gminy 
Kościerzyna oraz występujący 
już kolejny raz na naszym terenie 
zespół WHITE-ROOM. Główną 
atrakcją był wieczorne występy 
gwiazd. Publiczność rozbawił 
znany satyryk Jerzy Kryszak. 
Swoje przeboje przypomniał go-
rąco oklaskiwany Zbigniew Wo-
decki. Konferansjerkę podczas 
wieczornych występów prowadził 
znany wszystkim Olaf Lubaszen-

ko. Reakcje i aplauz publiczności 
świadczyły o dobrej zabawie. Im-
prezę zamknął występ zespołu 
MAJESTIC. Oczywiście, jak co 
roku, integralnym elementem im-
prezy była możliwość degustacji 
naszego regionalnego przysma-
ku – czyli tytułowej SIELAWY. 
Ryby mogli skosztować wszyscy 
chętni uczestnicy imprezy przez 
cały okres jej trwania. Ponadto na 
stoiskach gastronomicznych była 
możliwość zakupienia sielawy.

Red.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. Kolejny samochód strażacki dla 
OSP w Gminie Kościerzyna otrzy-
mają druhowie ze Skorzewa. Dzięki 
dofinansowaniu z Komendy Woje-
wódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej w kwocie 150.000 zł oraz 
dotacji Marszałka Województwa 
Pomorskiego w wysokości 17.857 
zł możliwy będzie zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
napędem 4x4 marki Mercedes Benz 
Atego 1329 AF. Z budżetu Gminy 
Kościerzyna na zakup samochodu 

przeznaczono 352.134 zł, natomiast 
wkład własny OSP Skorzewo wy-
nosi 28.649 zł. Wartość nowego sa-
mochodu strażackiego to 548.640 
zł. Wyposażenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze Skorzewa w nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na terenie Gmi-
ny Kościerzyna. Pozyskane wsparcie 
finansowe umożliwi zastąpienie wy-
służone 27-letniego wozu bojowego 
pozwalając na lepszą i sprawniejszą 

działalność OSP Skorzewo. 
2. Dodatkowe 404.059,43 zł w ramach 
realizacji dwóch projektów finanso-
wanych ze środków Unii Europej-
skiej przyznał Gminie Kościerzyna 
Marszałek Województwa Pomor-
skiego. W ten sposób wartość dofi-
nansowania zadania „Rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Wielkim Klinczu oraz budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej dla miejsco-
wości Kościerzyna Wybudowanie, 
Skorzewo, Nowa Wieś w aglomeracji 

Wielki Klincz” wzrosła do 5.608.000 
zł stanowiąc 50,52% kosztów kwa-
lifikowalnych, natomiast wartość 
dotacji dla zadania „Stolemowe 
Szlaki - wzmocnienie infrastruktury 
turystycznej w Gminie Kościerzy-
na” wzrosła do 1.102.124,65 zł, sta-
nowiąc 85% kosztów kwalifikowal-
nych. Dodatkowe środki finansowe 
pozwoliły w pełni zrealizować cele 
projektów, jednocześnie umożliwia-
jąc zaoszczędzenie wkładu własnego 
z budżetu gminy.



Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 5Nr 16 Wrzesień 2013 r.

Lato w Gminie Kościerzyna

Tegoroczny sezon letni należy 
zaliczyć do wyjątkowo udanych. 
W Gminie Kościerzyna wiele się 
działo, a na nudę narzekać nie mo-
gli ani mieszkańcy, ani wypoczy-
wający u nas turyści. Sezon pełen 
dobrych imprez rozpoczęliśmy już 
w maju, gdy podczas Zlotu Moto-
cyklowego w Gołuniu wystąpił ze-
spół Golden Life. Oprócz świetnej 
zabawy przy muzyce popularnego 
zespołu podziwiać można było 
piękne motocykle, którymi przyje-
chali liczni uczestnicy III Pomor-
skiej Majówki Motocyklistów. W 
czerwcu rozpoczęły się festyny let-
nie organizowane przez sołectwa 
Gminy Kościerzyna. Każda sobota 
i niedziela przez cały okres waka-
cji były okazją do integracji miesz-
kańców naszych wsi oraz sym-

patycznych spotkań z sąsiadami. 
Dużym wydarzeniem był Dzień 
Troci Wdzydzkiej, zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Wdzydz – w ostatni weekend 
czerwca publiczność zgromadzoną 
nad Jeziorem Wdzydze bawił Ka-
baret RAK, w którym występu-
ją Grzegorz Poloczek, Krzysztof 
Hanke i Krzysztof Respondek. 
Chętni wrażeń na wodzie mo-
gli spróbować swoich sił podczas 
„Wdzydzkiego Kajakowania”, któ-
re odbywało się w tym samym cza-
sie, a zawodnicy rywalizowali w 
rozgrywanych na jeziorze konku-
rencjach szybkościowych i spraw-
nościowych. Z kolei 6-7 lipca na 
jeziorze Garczyn odbyła się druga 
edycja regat o puchar Wójta Gminy 
Kościerzyna, które rozegrane zo-

stały w dwóch klasach: Optymist 
oraz Cadet. Tradycyjnie w trzecią 
sobotę i niedzielę lipca odbył się 
Jarmark Wdzydzki. Organizator 
– Kaszubski Park Etnograficzny – 
przygotował wiele atrakcji, które 
zgromadziły tysiące gości. Wśród 
nich byli przyjaciele z partner-
skiej Gminy Cölbe w Niemczech, 
którzy w tym czasie odwiedzili 
Gminę Kościerzyna. Miłośników 
muzyki szantowej Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wdzydz zaprosiło w 
dniu 27 lipca na Festiwal Piosenki 
Żeglarskiej „Burczybas”, któremu 
tradycyjnie towarzyszyły Regaty 
o Puchar Stolema. W sierpniu już 
po raz trzeci bawiliśmy się pod-
czas Święta Sielawy. Impreza ta 
zgromadziła liczną publiczność, 
która nie tylko mogła skosztować 

smacznej ryby, ale też skorzystać 
z dobrej zabawy podczas koncer-
tów Zbigniewa Wodeckiego i gru-
py Majestic. Miłośników kabaretu 
do łez rozbawił Jerzy Kryszak, a 
całą imprezę z humorem prowadził 
Olaf Lubaszenko. Oprócz atrakcji 
kulturalnych były też sportowe - 
225 biegaczy z całej Polski wzię-
ło udział w biegu na 15 km, pn. 
„Wdzydzka 15” w ramach cyklu 
„Kaszuby Biegają”. Bardzo wido-
wiskowym wydarzeniem były też 
zawody jeździeckie, które odby-
ły się 15 sierpnia we Wdzydzach, 
a którym towarzyszyły pokazy 
ujeżdżania, koszykówka konna i 
zabawy indiańskie. Pełen atrakcji 
okazał się jeden z ostatnich week-
endów lata, podczas którego we 
Wdzydzach zorganizowano Ka-
szuby Blues Meeting Festival oraz 
Wdzydzkie Spotkania z Historią, 
podczas których można było podzi-
wiać rekonstrukcję wioski średnio-
wiecznej. A miłośników piosenki 
studenckiej Stanica Wodna PTTK  
zaprosiła na 4. Wdzydzkie Dni z 
Bazuną. Zakończeniem ciekawego 
sezonu letniego będzie tradycyj-
ne Święto Plonów, czyli Dożynki 
Gminy Kościerzyna, które odbędą 
się 8 września w Kaliskach Ko-
ścierskich. Podsumowując sezon 
letni warto zwrócić jeszcze uwagę 
na bezpieczeństwo. Liczne jeziora 
na naszym terenie oraz wyjątkowo 
piękna pogoda sprawiły, że z uro-
ków akwenów wodnych korzystało 
wiele osób. Dzięki współpracy Za-
kładu Sportu, Kultury i Turystyki 
z WOPR miejsca wyznaczone do 
kąpieli były monitorowane przez 
ratowników, co zapobiegło trage-
diom utonięć, jakie zdarzały się 
poza naszą gminą. Oprócz dbania 
o bezpieczeństwo kąpiących się ra-
townicy uczyli pływać wszystkich 
zainteresowanych. Bezpłatne kur-
sy nauki pływania zorganizowano 
we Wdzydzach, Dobrogoszczu, 
Łubianie i Wielkim Podlesiu.

K. Knopik
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Po prawie rocznej realizacji za-
kończyła się budowa obiektów w 
ramach projektu „Stolemowe Szla-
ki – wzmocnienie infrastruktury 
turystycznej w Gminie Kościerzy-
na”. W sześciu miejscowościach: 
Wielkim Podlesiu, Dobrogoszczu, 
Częstkowie, Wdzydzach, Kali-
skach Kościerskich i Stawiskach 
powstały parkingi, pomosty, al-
tanki, mostki, ławeczki, boiska do 
siatkówki plażowej, miejsca dla 
rowerów i do grillowania, lampy 
solarne, przebieralnie, domki ra-
towników, odnowione ciągi piesze 
i wiaty ogniskowe. Cel projektu to 
wzmocnienie infrastruktury tu-
rystycznej – poprzez stworzenie 

miejsc wypoczynku i aktywności 
mieszkańców i turystów. Jak widać 
po pierwszych tygodniach od od-
bioru i udostępnienia infrastruktury 
mieszkańcom i turystom, a przede 
wszystkim plażowiczom, trafność 
lokalizacji inwestycji była duża. To 
w Dobrogoszczu rzesze mieszkań-
ców Gminy oraz całego powiatu 
kościerskiego - szczególnie w week-
endy, kiedy to miejsce wyznaczone 
do kąpieli jest zabezpieczane przez 
ratowników WOPR - zapełniają 
plaże i korzystają z infrastruktury 
Stolemowych Szlaków. W Częstko-
wie osoby przemierzające rowerem 
i pieszo gminę Kościerzyna mogą 
odpocząć, schronić się przed desz-

czem czy też popatrzeć, jak dzieci 
bawią się na placu zabaw. Na pla-
ży w Wielkim Podlesiu podczas 
spływania rzeką Wierzyca można 
rozbić namiot oraz skorzystać tam 
z miejsca go grillowania, parkingu 
czy boiska do siatkówki plażowej. 
Przystając w Kaliskach Kościer-
skich, na szlaku Józefa Wybickiego 
z Będomina do Sikorzyna, można w 
przepięknym miejscu odpocząć, na-
brać sił do dalszego podróżowania, 
przechadzając się mostkiem nad sta-
wem i odpoczywając w altankach. 
Kolejny parking we Wdzydzach z 
miejscami do odpoczynku i lampa-
mi solarnymi już dzisiaj gości tury-
stów i mieszkańców spacerujących 

i korzystających ze ścieżki przyrod-
niczej Wdzydzkiego Parku Krajo-
brazowego. A Stawiska zapraszają 
do korzystania z wiaty drewnianej 
wyposażonej w stoły z ławkami i 
grill. Tutaj można też przejść się no-
wym pomostem usadowionym nad 
jeziorem. Projekt „Stolemowe Szla-
ki – wzmocnienie infrastruktury tu-
rystycznej w Gminie Kościerzyna” 
zrealizowany został dzięki dotacji 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskie-
go na lata 2007-2013, który finanso-
wany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

G. Świtała

Zakończono projekt „Stolemowe Szlaki”

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, eksploatator sieci kanalizacyjnej w gminie Kościerzyna, od początku jej urucho-
mienia napotyka na problemy związane z pracą pomp w przepompowniach ścieków. Głównym mankamentem jest zatyka-
nie wlotów pomp różnymi ciałami stałymi w postaci szmat, włókien sztucznych itp. Noże tnące zamontowane na wlotach 
do pomp zostają „owinięte” przez włókna rozdrobnionych rzeczy i tym samym blokują normalny przepływ ścieków przez 
pompę. Wydajność takiej pompy znacząco spada, wydłuża się jej praca i następuje zwiększony pobór energii elektrycznej. 
Pracownicy ZKGK zmuszeni są do wyciągania pomp na powierzchnię, ręcznego oczyszczania nagromadzonych włókien i 
ponownego ich zamontowania. Nie jest to operacja łatwa zważywszy chociażby na to, że pompy ważą w granicach 200-300 
kg. Nie ma tygodnia bez wyciągania pompy, a pracownicy dokonują tej czynności w różnych porach dnia, a nawet w nocy. 
Z tego tytułu ponoszone są dodatkowe koszty, które rzutują na cenę odbioru ścieków. Apelujemy zatem do wszystkich osób, 
które korzystają z sieci kanalizacyjnej, by dołożyły starań, aby do urządzeń odprowadzających ścieki (studzienki, miski ustę-
powe) nie wrzucać podpasek, jednorazowych pieluch, części garderoby, chusteczek, szmat itp. Pozwoli nam to na właściwe i 
bezproblemowe użytkowanie sieci kanalizacyjnej w gminie Kościerzyna.

Apel do mieszkańców
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Nowe miejsca rekreacyjno-sportowe

Do użytku oddano wybudowane 
dzięki pozyskaniu dotacji z Unii 
Europejskiej nowe miejsca rekre-
acji dla młodszych i starszych. Ka-
liska Kościerskie wzbogaciły się o 
wielofunkcyjne boisko sportowe z 

nawierzchnią ze sztucznej trawy, 
na którym można uprawiać takie 
sporty jak: koszykówka, siatkówka, 
piłka ręczna, piłka nożna. Dodatko-
wo powstała bieżnia, a w sąsiedz-
twie plac zabaw dla najmłodszych. 

Cały teren został ogrodzony. In-
westycję udało się zrealizować po 
uzyskaniu dofinansowania w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Nowe miejsca do zabawy mają 
również najmłodsi mieszkańcy Łu-
biany, Kornego i Małego Klincza. 
A to dzięki realizacji projektu pt. 
„Wzbogacenie oferty rekreacyj-
nej poprzez budowę placów zabaw 
w miejscowościach Korne i Mały 
Klincz oraz remont placu zabaw w 
Łubianie”. Dofinansowanie z Eu-
ropejskiego funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” - mały 
projekt Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
pozwoliło na urządzenie dwóch 
nowych placów zabaw i gruntow-
ny remont jednego istniejącego. Już 
dzisiaj dzieci mogą korzystać z no-
wych atrakcyjnych zabaw na świe-
żym powietrzu.

Red.

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Trwa realizacja zadań drogowych 
inwestycyjnych i remontowych prze-
widzianych do wykonania w 2013 
roku. Wykonano nową nawierzch-
nię asfaltową ul. Hallera w Wielkim 

Klinczu o długości 300 mb i po-
wierzchni 1578 m². Koszt wykonania 
to 244 tys. zł. Do końca sierpnia 2013 
roku została też wykonana nowa na-
wierzchnia asfaltowa o powierzchni 

480 m² na końcu ulicy Szkolnej w 
Wielkim Klinczu w rejonie skrzyżo-
wania z ul. Wybickiego. Koszt wy-
konania: 77 tys. zł. Wykonano nową 
nawierzchnię drogi w Sarnowach w 
kierunku jeziora Drzędno. Ułożono 
430 szt. płyt YOMB na odcinku 80 
mb. Koszt wykonania: 29 tys. zł. Za-
kończono układnie płyt YOMB na 
drodze gminnej w Juszkach. Ułożo-
no 930 szt. płyt o powierzchni 700 
m². Koszt wykonania: 65 tys. zł. 
Wykonano nowy chodnik z kostki 
betonowej w Kościerskiej Hucie w 
kierunku Nowej Wsi na odcinku 280 
mb. Roboty zostały wykonane przez 
brygadę ZKGK. Położono nową na-
wierzchnię asfaltową w Kościerskiej 
Hucie (przy sali wiejskiej) na odcin-
ku 200 mb po robotach kanaliza-
cyjnych. Zakończone zostały prace 
przy wykonaniu zatoki asfaltowej 
przy szkole w Nowym Klinczu. 

Koszt wykonania zadania wynosi 
37 tys. zł. Firma „Kruszywo” Linia 
wykonuje roboty związane z uło-
żeniem nawierzchni asfaltowej w 
miejscowości Kościerzyna Wybudo-
wanie, na ul. Jaśminowej – 300mb i 
części ul. Makowej – 200 mb. Koszt 
wykonania: 355 tys. zł. Podpisano 
umowę na wykonanie nawierzch-
ni asfaltowej o długości 300 mb w 
Kłobuczynie w kierunku Grabowa. 
Koszt wykonania: 180 tys. zł. Plano-
wany termin zakończenia zadania – 
wrzesień 2013. W najbliższym cza-
sie zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonania nawierzchni asfaltowej 
drogi gminnej w Małym Klinczu w 
kierunku Nowego Klincza na odcin-
ku 300 mb. Nawierzchnia asfaltowa 
zostanie wykonana po ułożeniu sieci 
wodociągowej.

Z. Malek

Klub „KS Skorzewo” powstał z myślą 
o rozgrywkach piłkarskich. Klub po-
siada już pierwszą drużynę seniorów, 
która występować będzie w pomor-
skiej lidze „B” gr. V. Piłkarze ze Sko-
rzewa już zdążyli zaprezentować się z 
dobrej strony miejscowej publiczności 
wygrywając 4-3 z drużyną Neptun 
Gdańsk w meczu Pucharu Polski. - Ten 
rok jak i początek następnego będzie 
dla nas przejściowym, chcemy w tym 
czasie osiągnąć solidny fundament do 
dalszego budowania profesjonalnego 

klubu sportowego – informuje pre-
zes zarządu klubu Roman Repiński. 
Mamy wielką nadzieję, że od sezonu 
2014/15 będziemy posiadać na tyle 
mocną strukturę klubu, aby powołać 
kolejne drużyny w różnych katego-
riach wiekowych.Klub wciąż czeka na 
chętnych, którzy chcieliby spróbować 
swoich sił w ligowych zmaganiach. 
Treningi odbywają się w każdy wto-
rek oraz piątek o godz. 18.30.

M. Helta

Powstał „Klub Sportowy Skorzewo”

Ul. Hallera w Wielkim Klinczu
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Wielkie bieganie we Wdzydzach

We Wdzydzach 225 biegaczy z całej 
Polski wzięło udział w biegu na 15 
km, pn. „Wdzydzka 15” w ramach 
cyklu „Kaszuby Biegają”. Kaszu-
by Biegają to cykl 8 niezależnych 
biegów na różnych dystansach, jed-
nak nie krótszych niż około 10 km. 
Imprezy odbywają się raz w mie-
siącu w różnych miejscach na tere-
nie Kaszub i nie tylko. Biegi prócz 
promocji zdrowego stylu życia mają 

promować miejsca wyjątkowe oraz 
zaprezentować tysiącom miłośni-
kom biegania fantastyczne Kaszu-
by i ich unikatowe piękno. Każdy 
biegacz może podziwiać piękno 
przyrody, zadbane, czyste lasy cu-
downe jeziora oraz wspaniałe wido-
ki. Jedną z imprez w ramach cyklu 
„Kaszuby Biegają” zorganizowano 
10 sierpnia we Wdzydzach. Naj-
szybciej bardzo malowniczą trasę 

pokonali: Dawid Klaybor z Chojnic 
oraz Łukasz Kujawski z Żukowa, 
którzy trzymając się za ręce wpadli 
na metę z czasem 48,42 min. Wśród 
kobiet najlepszą była Monika Cza-
piewska z Skorzewa z czasem 59,27 
min. Seniorką i Seniorem „Wdzydz-
kiej 15” zostali: Grażyna Witt oraz 
Jacek Bandurski. Na mecie na każ-
dego czekał okolicznościowy me-
dal, a dla najlepszych w poszcze-

gólnych kategoriach puchary oraz 
nagrody. Po biegu biegacze ochoczo 
korzystali z kąpieli w „Kaszubskim 
Morzu”. Organizatorem cyklu „Ka-
szuby Biegają” jest PomorskiSport.
eu. Biegi we Wdzydzach współor-
ganizował Zakład Sportu, Kultury i 
Turystyki Gminy Kościerzyna.

Red.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie  
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymaga-
jącej 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.

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80

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

  - Starszy strażnik Adam Niklas, aplikant Straży Gminnej 
Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699

Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42

Policja - 997, 58 680 32 00

Dzielnicowy - Asp. Tadeusz Piechowski - 603 568 251

Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68

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

Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112

AL-ANON w Łubianie  
zaprasza na spotkania

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

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

UFANIE” zaprasza w każdą środę 
o godz. 19.00 do Łubiany, ul. Ko-
lejowa (budynek byłej stacji PKP, 
piwnica). W ostatnią środę miesiąca 
organizowany jest mityng otwarty, 
dla wszystkich zainteresowanych.

Może to, co nie udaje się w pojedyn-
kę uda się razem w grupie. Jaki jest 
nasz cel? Trwać w trzeźwości i po-
magać innym w jej osiągnięciu. W 
jaki sposób to czynimy? Wymienia-
jąc doświadczenia, uzyskujemy siłę i 
nadzieję do wytrwania w trzeźwości. 

Może i dla Ciebie nadejdą te radosne 
dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz. 
Z pogodą ducha na twarzy świat jest 
piękny. W każdą środę o godz. 18:00 
zapraszamy na MITING AA Grupy 
ISKRA w pomieszczeniach sali wiej-
skiej w Wielkim Klinczu.


