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Dzień Seniora w Wielkim Klinczu

We wtorek, 8 października 2013 r.
w Wielkim Klimczu obchodzono
Dzień Seniora. O godz. 12.00 ks.
Piotr Pietrzyk, proboszcz (i rektor
zarazem) w kościele parafialnym
odprawił uroczystą mszę św., podczas której wygłosił okolicznościową homilię. Ksiądz zwrócił uwagę
na mocno zakorzeniony stereotyp
jakoby wiek podeszły, czyli starość
Panu Bogu się nie udała. W mądrym
pod względem religijnym wywodzie
kaznodzieja przekonał zgromadzonych, że właśnie starość udała się
Stwórcy bardziej niż młodość. Po
raz pierwszy od wielu lat w czasie
mszy św. dla seniorów śpiewał (zastępując organistę) Jan Wencki. Pieśni religijne w jego rewelacyjnym
wykonaniu okazały się niezwykłą i
niezapomnianą ucztą dla ucha. Od
godz. 13.00 najstarsi mieszkańcy
Wielkiego Klincza świętowali w

Sali Wiejskiej. Imprezę zorganizowali: Krystyna Marczyk, Sołtys i
Rada Sołecka Wielkiego Klincza
oraz lokalne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uczniowie I klasy gimnazjum
pod kierunkiem Grażyny Nakielskiej i Tomasza Derry zademonstrowali humorystyczny spektakl,
który spotkał się ze spontanicznym
aplauzem zebranych. Elżbieta Brzezińska, przewodnicząca Koła PZERI, powitała zaproszonych gości:
ks. Piotra Pietrzyka, Proboszcza;
Kazimierza Szutę, Przewodniczącego ZR PZERI w Kościerzynie;
Zbigniewa Stencla, Wicestarostę
Powiatu Kościerskiego; Grzegorza Piechowskiego, Wójta Gminy
Kościerzyna; Barbarę Ciężką, Kierownik GOPS; Grażynę Wołodzin,
Dyrektor Zespołu Kształcenia w
Wielkim Klinczu. Wszyscy zapro-

szeni goście złożyli obecnym na
uroczystości serdeczne życzenia
wraz z imponującymi wiązankami kwiatów. G. Piechowski życzył
długich i zdrowych lat życia Czesławowi Hapce, najwcześniej urodzonemu przedstawicielowi męskiej
części seniorów (87 lat). G. Wołodzin wręczyła piękny bukiet Leokadii Hetmańskiej, zasłużonej i wieloletniej społecznej działaczce KGW.
Zb. Stencel obdarował życzeniami
i kwiatami Elżbietę Brzezińską,
przewodniczącą Koła PZERI. Wójt
poinformował zgromadzonych, że
jeszcze w tym roku zostanie powołana Rada Seniorów jako ciało
doradcze samorządu gminnego. Po
wyśmienitym posiłku przygotowanym przez aktyw PZERI, wystąpili członkowie Zespołu Teatralnego
Koła PZERI. Spektakl opracowały
Teresa Preis jako pomysłodawczyni
i E. Brzezińska, autorka poetyckiego scenariusza. Widzów zaskoczyły
oryginalna scenografia, niezwykłe
kostiumy aktorów, przebranych nie
tylko za zwierzęta leśne, ale również
występujących w roli drzew, m.in.
prawdziwy i potężny dąb. Dobrany
odpowiednio podkład muzyczny i
dynamiczny sposób poruszania się
na „scenie” nadawały kojącej harmonii całości przedstawienia. Pojawiła się również para zakochanych
– adorator recytował swej wybrance
wiersz „Mów do mnie jeszcze”. Furorę zrobili skoczne zajączki, żwawa sarenka, śliczny motyl, ociężały
żółw, szybki wiatr, ciepłe słońce.
Nie zabrakło myśliwego, rybaka i
artysty malarza, który całe to wi-

dowisko utrwalał pędzlem na płótnie. Nic dziwnego, że występujące
w sztuce proekologicznej postacie
– wszystkie będące seniorami - zebrały długotrwałe oklaski. Po spektaklu do tańca przygrywał zespół
seniorów „Cztery Asy” pod kierunkiem Andrzeja Wenckiego. W międzyczasie na scenie występowali
soliści, którzy wykonywali swój repertuar do mikrofonu. Wspomniany
już Czesław Hapka zaśpiewał znaną
i lubianą piosenką „Emilia”, którą
podchwyciła cała sala. Występowali również z ulubionymi przebojami
Jan Wencki i Zygmunt Białk, którym akompaniował na akordeonie
Stanisław Kozikowski. Zabawa taneczna, rozmowy i radosne śpiewy
trwały aż do godzin wieczornych.
Relację zredagował: Zdzisław
Brzeziński, Sekretarz Koła PZERI w Wielkim Klinczu, uczestnik
spotkania
Dop. Red. Dni seniora tradycyjnie
organizowane są w większości sołectw Gminy Kościerzyna. Spotkania odbywają się przez cały październik 2013 r.

Wymiana tablic na kaszubskie
Po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz przekazaniu dotacji na konto
budżetu Gminy Kościerzyna realizowana jest wymiana tablic informacyjnych w 52 miejscowościach,
na których oprócz polskiej umieszczona będzie nazwa miejscowości w
języku kaszubskim. Przypomnijmy,
że w konsultacjach społecznych na

temat wprowadzenia dodatkowych
nazw w języku kaszubskim wzięło
udział 2014 mieszkańców Gminy
Kościerzyna. 96,5% z nich opowiedziało się za ustanowieniem dodatkowych nazw ich miejscowości w
języku kaszubskich. Wolę mieszkańców potwierdziła Rada Gminy
Kościerzyna podejmując stosowne
uchwały. Biorąc pod uwagę powyż-

sze Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji podjęło decyzję o wpisaniu Gminy Kościerzyna do rejestru
gmin i w związku z tym na obszarze
naszej gminy możliwe będzie używanie dodatkowych nazw w języku
kaszubskim. Przetarg na wymianę
na terenie Gminy Kościerzyna tablic
informacyjnych, wynikającą z ustalenia dodatkowej nazwy miejsco-

wości w języku regionalnym - kaszubskim, wygrała firma „GIERA”
Znaki Drogowe z Jonkowa k/Olsztyna. Nowe tablice powinny stanąć
do końca października 2013 roku.
Wymiana tablic kosztować będzie
99.684,07 zł i jest w 100% finansowana przez budżet państwa.
K. Knopik
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W bibliotekach czytano kaszubskie bajki
Dnia 7.10 2013 r. w trzech placówkach bibliotecznych Gminy Kościerzyna w: Wielkim Klinczu, Wąglikowicach i Skorzewie odbyło się
spotkanie pt. „Czytanie bajek po
kaszubsku”. Lektorami spotkania
byli: Roman Drzeżdżon - kaszubski
pisarz, poeta, satyryk i publicysta
oraz Dariusz Majkowski - redaktor naczelny miesięcznika „Pomerania”. Czytając bajki w języku
kaszubskim oraz prezentując kaszubskie maskotki lektorzy przybliżyli czytelnikom znaczenie i wartość języka kaszubskiego w naszym
regionie.

Red.

Są dwa szczęścia na świecie: jedno małe - być
szczęśliwym, drugie wielkie - uszczęśliwiać innych

Dnia 06.10.2013 r. na hali sportowej
w Wielkim Klinczu odbył się koncert lokalnych talentów, połączony
z akcją zbierania funduszy na leczenie Agnieszki Romanowskiej, 6 lat,
chorej na białaczkę. Dziękujemy za
obecność władzom gminy Panu Wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu i
Panu Grzegorzowi Świtała. Wydarzenie to nie odbyłoby się gdyby nie
zaangażowanie wielu życzliwych
nam ludzi dobrych serc. Ogromne podziękowania dla Pana Adama
Sosnowskiego, który był motorem
przedsięwzięcia, oraz Przyjaciół, z
którymi od lat współpracuje. Dzię-

kujemy za pomoc i wsparcie również
Panu Grzegorzowi Daszkowskiemu,
Panu Marcinowi Helta oraz pracownikom hali sportowej, Panu Krzysztofowi Kupper, Panu Tomaszowi
Rogaczewskiemu, Dyrekcji Zespołu
Kształcenia w Wielkim Klinczu oraz
harcerzom, strażakom OSP w Wielkim Klinczu. Koncert nie odbyłby się
bez artystycznego wsparcia Justyny
Glińskiej, Jakuba Knopik, Roberta
Brzoskowskiego, Wiktora Skiczak,
Krystiana Stężowskiego, Emanuela
Żywickiego, Marty Cieszewskiej,
Pani Kamili Rymon- Lipińskiej, iluzjonistów „Duetu Szubert”, rycerzy

z Malborka, zespołu „4 Asy”, członków Koła Emerytów i Rencistów
Pani Bożeny Nadolnej i Pana Jana
Wenckiego oraz członkiń KGW „Sąsiadki Aparatki”. Szczególnie gorące podziękowania dla sponsorów
naszego koncertu: LIONS CLUB
KOŚCIERZYNA, Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubianie,
Państwo Beata i Grzegorz Kofkiel,
PHU „Maja” Jacek Kniter, Firma
„Unibud” Eryk Klatt, Firma Kupper
Automaty, Pan Zdzisław Bonkowski, Pani Małgorzata Nakielska, Państwo Maria, Tadeusz, Bartłomiej i
Joanna Lankowscy, Piekarnia- Anie-

la i Stefan Kiedrowscy, Geodezja
Projekty Seweryn Priebe, Pan Adam
Okoniewski. Chcielibyśmy gorąco
podziękować Pani Jolancie Reichel,
Dyrektorce przedszkola „TWEETY” w Wielkim Klinczu, która
była inicjatorką zbiórki na rzecz
małej Agnieszki. W imieniu KGW
„Sąsiadki Aparatki” oraz rodziców
Agnieszki dziękujemy wszystkim
przybyłym gościom Koncertu, którzy w sposób hojny wsparli naszą
akcję. Zebraliśmy kwotę 7.718,01
zł. DZIĘKUJEMY!
KGW „Sąsiadki Aparatki”

Informacja dla mieszkańców Stawisk
Zakończono budowę sieci wodociągowej w centrum wsi Stawiska. Wodociąg biegnie od wsi Sarnowy, równolegle do drogi wojewódzkiej 214
i dalej rozprowadzony jest we wsi Stawiska. Mieszkańcy zainteresowani podłączeniem swoich posesji do wodociągu winni zgłaszać się do
Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna, w celu uzyskania warunków wykonania przyłącza.
Red.
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Dożynki Gminne Kaliska Kościerskie 2013
oraz III Turniej Sołectw
W niedzielę 8 września 2013 roku w
Kaliskach Kościerskich odbyło się
Gminne Święto Plonów. W asyście
Orkiestry Dętej „A-moll” uczestnicy przeszli uroczystym korowodem
na plac przy szkole, prezentując
dwanaście przepięknych wieńców
dożynkowych. Tam odbyła się polowa Msza Św., której przewodniczył
ks. Prałat Marian Szczepiński. Po
zakończonej Mszy Św. rozpoczęto
oficjalne uroczystości dożynkowe.
Starostami tegorocznych dożynek
gminnych byli państwo Elżbieta
Kreft i Ludwik Kapiszka, którzy zgodnie z tradycją przekazali
chleb z tegorocznych plonów na
ręce włodarzy Gminy Kościerzyna: Wójta Grzegorza Piechowskiego oraz Przewodniczącego Rady
Gminy Zygmunta Szulista, którzy
zgodnie z tradycją podzielili chleb
pomiędzy uczestników dożynek.
Wśród gości, którzy przybyli na
dożynki, był m.in. Poseł na Sejm
RP Jarosław Sellin. Święto plonów
było również okazją do uhonorowania mieszkańców gminy dyplomem i nagrodą rzeczową. Wśród
wyróżnionych znaleźli się rolnicy
z Kalisk Kościerskich, między innymi: Elżbieta Kreft i Ludwika Kapiszka - starostowie dożynek oraz
Zbigniew Zbigniewicz, Jadwiga

Cichosz, Mikołaj Formela, Zdzisław Tusk, Roman Jereczek, Jan
Cichosz, Danuta Etmańska, Adam
Wroński, Elżbieta Cichosz, Bożena Cieszyńska, Tadeusz Dudek.
Dożynki były również okazją do
wręczenia nagród resortu rolnictwa – odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżniono rolników - z
Kalisk Kościerskich: Andrzeja Cieszyńskiego, Ryszarda Kreft, Jana
Cichosz, Romana Jereczek, Ludwik
Kapiszkę; z Dobrogoszcza: Albina
Doering, Kazimierza Kosznik; z
Nowej Wsi: Zdzisława Narloch;
z Kościerskiej Huty: Mieczysława Landowskiego; z Kłobuczyna:
Marka Lewandowskiego oraz Sławomira Trokę. W ramach uroczystości dożynkowej rozegrano również III Turniej Sołectw Gminy
Kościerzyna. W rywalizacji najlepsze okazało się Sołectwo Łubiana,
które wyprzedziło Kłobuczyno (II
miejsce) i Nową Wieś (III miejsce).
W turnieju wzięły udział również
sołectwa: Loryniec, Skorzewo, Kaliska, Mały Klincz, Niedamowo,
Wielki Klincz i Nowy Klincz. Organizatorzy dożynek przygotowali
mnóstwo atrakcji dla uczestników
uroczystości: bezpłatne dmuchańce
dla najmłodszych, degustację grochówki dożynkowej, tradycyjnego

Jan Zaborowski asystentem
posła Kazimierza Plocke
Informujemy, że Sołtys Sołectwa
Grzybowo, Prezes Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Pomorskiego pełni funkcję asystenta społecznego posła Kazimierza Plocke.
Zachęcamy do kontaktu z asysten-

chleba ze smalcem oraz wypieków
domowego ciasta i bulwianych placków serwowanych przez miejscowe
KGW. Na tak wielkiej uroczystości
nie mogło również zabraknąć występów artystycznych. Jako pierwsze wystąpiły Kaszubskie Nuty,
był także Zespół Folklorystyczny z
Wąglikowic oraz uczniowie szkoły
w Kaliskach Kościerskich prezentujący teatrzyk. Imprezę swoim
występem wzbogaciła też grupa
„Dolina Mszanki”, góralski zespół
folklorystyczny, który gościł na
kaszubskiej ziemi. Gwiazdą wieczoru był występ grupy folkowej

„Fucus”, która wprowadziła gości
we wspaniałą atmosferę, a około
godziny 21.30 rozpoczęła się zabawa taneczna. Tańczące pary bardzo szybko zapełniły plac. Zabawa
trwała do późnych godzin nocnych.
Impreza ta z pewnością na długo
pozostanie miłym wspomnieniem
tegorocznego lata. W przygotowania organizacyjne Dożynek 2013
włączyły się: Sołectwo Kaliska,
Szkoła Podstawowa w Kaliskach
Kościerskich oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Kalisk Kościerskich.
Red.

Podziękowanie

tem we wszelkich sprawach, z którymi zwrócić się można do posła
Kazimierza Plocke. Numer telefonu do pana Jana Zaborowskiego:
602-368-584.

Składam podziękowanie wszystkim tym osobom, które aktywnie uczestniczyły w pracach nad wieńcem dożynkowym, a w
szczególności paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi
Kościerskiej.

Red.

Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Wojciech Burandt
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Pierwsza schetynówka uroczyście otwarta

10 października przy pięknej
słonecznej pogodzie uroczyście
otwarto pierwszą w Gminie Kościerzyna drogę wybudowaną
dzięki dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynówkę drogę nr 187068G prowadzącą od
Łubiany do drogi krajowej nr 20.

Na uroczystość przybyli znamienici goście, m.in.: Senator Roman
Zaborowski, Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski, Starosta Kościerski Piotr Lizakowski,
Wicestarosta Zbigniew Stencel, ks.
proboszcz Mieczysław Gajewski,
prezes ZPS LUBIANA Krysty-

na Wawrzyniak, przedstawiciele
wykonawcy wraz z dyrektorem
STRABAG Sp. z o.o. Maciejem
Konopką, radni Rady Gminy z
przewodniczącym rady Zygmuntem Szulistem na czele, sołtys Sołectwa Łubiana Marcin Żurek, Wójt
Grzegorz Piechowski. Otwarciu
towarzyszyło dodatkowe wydarzenie w postaci przekazania uczniom
szkoły w Łubianie kamizelek odblaskowych z napisem „Zwolnij
i odpocznij w Gminie Kościerzyna”, które z pewnością przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa na
naszych drogach. Na zakończenie
uroczystości nową ścieżką rowerową przejechali Starosta Kościerski, Wójt Gminy Kościerzyna oraz
przedstawiciele STRABAG Sp. z
o.o. Modernizację drogi przeprowadziło przedsiębiorstwo STRABAG sp. z o.o., które w przetargu
złożyło najkorzystniejszą ofertę za
cenę 1.328.318,19 zł. Inwestycja
dotyczyła wykonania robot budowlanych polegających na moderni-

zacji drogi o długości ok. 1,6 km
prowadzącej do Łubiany. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową,
wyznaczono pas ruchu o szerokości 2,75 m, z poboczem o szerokości 1 m i 2,5 m ścieżką rowerową.
Urządzony został również pas zieleni między jezdnią a ścieżką rowerową. Powstały także chodniki
z kostki brukowej betonowej. 50%
kosztów inwestycji sfinansowane
zostało z dotacji budżetu państwa
w ramach „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych - Etap
II Bezpieczeństwo - Dostępność –
Rozwój (Edycja 2013)”, pozostała
kwota pochodziła z budżetu Gminy
Kościerzyna oraz od finansowych
partnerów projektu: Zakładów
Porcelany Stołowej LUBIANA SA
oraz Powiatu Kościerskiego. Już
dzisiaj widać, że inwestycja była
bardzo potrzebna - z nowej drogi
korzysta wielu mieszkańców Łubiany i okolic.
K. Knopik

Jeseniowa Swiętnica u Miedzwiedzków

To wielkie szczęście i zaszczyt na
terenie Gminy Kościerzyna mieć
takie miejsce, jakim jest Osada Burego Misia w Wętwiach. Miejsce to
jest doskonałym nauczycielem miłości do drugiego człowieka, pokory, budowania wspólnoty, a przede
wszystkim szacunku i wyrozumiałości do drugiego człowieka. To w tym
miejscu w sobotę 07.09.2013 miał
miejsce wielki jubileusz 30-lecia
Wspólnoty Burego Misia. Jubileusz
ten zebrał tysiące przyjaciół Wspólnoty z całej Polski. Jak to na Kaszubach, uroczystość rozpoczęła msza
święta, a potem urodzinowe świętowanie przeniosło się w malowniczy
teren Osady, gdzie były występy
kaszubskie i góralskie, pyszne jedze-

nie pochodzące z Osady i doskonała
atmosfera. Gwiazdorskim wydarzeniem na scenie okazał się przejmujący występ członków Wspólnoty Burego Misia mówiący o historii tego
miejsca. Ponadto wystąpił Tadeusz
Woźniak z rodziną oraz Zespół Fucus. Wszyscy, którzy chcieli wspomóc Osadę mogli zakupić pyszne
sery, przepiękne koszule kaszubskie,
wymyślne konfitury, skrupulatnie
zebrane zioła czy też torby filcowe –
wszystko naturalnie wykonane przez
Bure Misie i Burych Niedźwiedzi.
Były również życzenia od włodarzy
Gminy Kościerzyna Grzegorza Piechowskiego i Zygmunta Szulista.
Red.
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Gminna inauguracja roku szkolnego

Otwarcie nowego przedszkola to
główny powód, dla którego gminna
inauguracja roku szkolnego gminy
Kościerzyna miała miejsce w Wąglikowicach. Dopełnienie ogólnopolskiego otwarcia roku szkolnego,
które w 2000 roku odbyło się rów-

nież w tej szkole, o nową składową – przedszkole, sprawiło, że Zespół Szkół w pełni świadczy usługi
edukacyjne, tzn. jest gimnazjum,
szkoła podstawowa i przedszkole.
W otwarciu roku szkolnego uczestniczył Ryszard Świlski – Członek

Zarządu Województwa Pomorskiego, Halina Uchman – Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w
Kościerzynie, Michał Gurowski –
Przewodniczący NSZZ Solidarność
Oświaty Oddział w Kościerzynie,
ks. Dariusz Jereczek - Proboszcz
Parafii w Wąglikowicach, Zygmunt
Szulist - Przewodniczący Rady
Gminy Kościerzyna, Grzegorz Piechowski - Wójt Gminy Kościerzyna
oraz Barbara Jankowska – Dyrektor
Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna. Uroczystość prowadził Sławomir Grzyb – Dyrektor Zespołu
Szkół w Wąglikowicach. Uroczyste otwarcie przedszkola zostało
poprzedzone uroczystą liturgią w
kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Wąglikowicach. Przedszkole powstało w ramach projektu „Przedszkolaki na start - upowszechnianie
edukacji przedszkolnej na terenie
Gminy Kościerzyna” dofinansowanego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki przez Samorząd

Województwa Pomorskiego. Dziś
dwadzieścioro dzieci w wieku od
2,5 roku do 4 lat z całego obrębu
szkolnego Wąglikowic uczy się
wspólnego bawienia, występowania
przed rodzicami, reguł zachowania
przy stole i na ulicy, a także poznaje
pierwsze słówka w obcym języku.
Dodatkowo zapewniono dzieciom
pełne wyżywienie oraz rytmikę i logopedę. Przypomnieć należy, że to
kolejne przedszkole na terenie Gminy Kościerzyna, w ubiegłym roku
szczęście podobne do dzisiejszego
w Wąglikowicach miały dzieci w
Skorzewie i Kłobuczynie.
Red.

30-lecie parafii w Łubianie
10 października Parafia Świętego
Maksymiliana Marii Kolbego w Łubianie obchodziła jubileusz 30-lecia
funkcjonowania. Uroczystościom
przewodniczył nuncjusz apostolski
w Polsce abp Celestino Migliore.
Wraz abpem Migliore Mszę św.
koncelebrowali biskupi: Ryszard
Kasyna i Wiesław Śmigiel. Liturgię wzbogaciły grupy muzyczne w
strojach kaszubskich. Licznie obecni byli mieszkańcy Łubiany i okolic. Parafia św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Łubianie została utworzona w 1983 r. z parafii w Kościerzynie. Pierwszym budowniczym
kościoła i twórcą parafii był ks. kan.
Bogdan Augustyniak. Od 2008 roku

proboszczem parafii jest ks. Mieczysław Gajewski. Z okazji Jubileuszu
30-lecia Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Księdzu Proboszczowi składamy gratulacje oraz
wyrazy uznania za dotychczasową
działalność na rzecz duchowego
rozwoju parafii i wsi Łubiana.
Red.

Turystyka w Gminie Kościerzyna

25 września w urzędzie odbyło się
spotkanie z operatorami turystycz-

nymi z terenu Gminy Kościerzyna.
Podczas spotkania zostały przedstawione działania podejmowane przez
Gminę Kościerzyna na rzecz rozwoju sektora turystyki na jej terenie. W
spotkaniu oprócz właścicieli agroturystyk, foteli, pensjonatów oraz wypożyczalni kajaków uczestniczyli
przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej SERCE KASZUB
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół

Wdzydz, jako dwóch podmiotów
aktywnie działających na rzecz rozwoju turystyki. W dyskusji pojawiły
się postulaty dotyczące obniżenia
podatków od nieruchomości, tematy
związanie z utrzymaniem porządku
na terenie gminy, rozmawiano również o potrzebie wymiany informacji
między operatorami na temat dostępnych atrakcji, aby turysta przyjeżdżając np. dowiedział, gdzie może

zjeść lokalnie produkowane produkty czy kupić od hafciarki koszulę kaszubską. Na zakończenie spotkania
wszyscy właściciele gospodarstw
agroturystycznych odebrali tabliczki
pamiątkowe na budynki świadczące o wpisie do Gminnej Ewidencji
Obiektów Noclegowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób.
G. Świtała
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Ciekawa oferta dla dzieci i młodzieży
Ruszyły zajęcia rekreacyjno-kulturalne na terenie Gminy Kościerzyna. Ośrodek Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu w swojej
ofercie ma następujące zajęcia:
nauka gry na gitarze, zajęcia fotograficzne, zajęcia taneczne oraz
muzykowanie w Orkiestrze Dętej
Gminy Kościerzyna. Natomiast w
budynku PKP w Łubianie amatorzy aktywnego wypoczynku wraz
z instruktorem spotykają się co
tygodniowo na zajęciach Nordic
Walking, najmłodsi mogą roz-

wijać swoje talenty na zajęciach
plastycznych prowadzonych pod
okiem instruktora.
G. Daszkowski

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. 30 września br. Gmina Kościerzyna złożyła kolejny wniosek o
dofinansowanie przebudowy dróg
gminnych ze środków Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Gminny projekt
noszący nazwę „Modernizacja dróg
gminnych nr 187088G, 187091G i
187092G w Nowym Klinczu” planowany jest do realizacji w 2014
roku. Planowane do przebudowy
drogi łączą się ze sobą oraz każda
z osobna z drogą wojewódzką nr
221. Całkowita długość modernizowanych dróg to 1544,46 m. Na
całej długości przebudowywanych
dróg pojawią się oprócz poszerzonej jezdni asfaltowej także chod-

niki oraz czytelne oznakowanie.
Dodatkowo znaczny fragment dróg
uzbrojony zostanie w kanalizację
deszczową. Dokumentacja kosztorysowa opiewa na kwotę niecałych
3.000.000 zł, a maksymalne możliwe dofinansowanie z Programu
wynosi do 50%. Pierwsze wstępne
informacje o wynikach tegorocznego konkursu pojawią się na stronie
internetowej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego do 31 października
tego roku.
2. Gmina Kościerzyna przystąpiła do realizacji projektu ”Budowa
Centrum Usług Turystycznych we
Wdzydzach”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europej-

skiego Funduszu Rybackiego. Zakres projektu obejmuje budowę w
miejscowości Wdzydze budynku
przeznaczonego do obsługi ruchu
turystycznego. Na parterze obiektu
znajdować się będzie informacja turystyczna, izba wystaw regionalnych
oraz taras pełniący również funkcję
estrady. Piwnicę budynku przeznaczono dla potrzeb ratowników
wodnych oraz ich sprzętu ratowniczego, w tym łodzi ratowniczych. W
budynku znajdować będzie się także pierwsza we Wdzydzach i Gminie Kościerzyna publiczna toaleta.
Dokumentacja projektowa zakłada
również budowę pomostu przeznaczonego do cumowania łodzi ratunkowych. Zgodnie z przyjętym

harmonogramem inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2014 roku. W dniu 19.09.2013
roku Gmina Kościerzyna w drodze
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, z pośród 9-ciu ofert,
wybrała najtańszego wykonawcę
zadania, który zaoferował wynagrodzenie za roboty budowlane w
kwocie 1 083 659,70 zł. Umowa o
dofinansowanie zadania uwzględnia
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego,
w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013”.
Red.

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Realizowane są kolejne zadania inwestycyjne i remontowe na drogach
gminnych, wyznaczone w planie na
2013 rok:
• Na ulicy Kwiatowej w Skorzewie
trwają prace związane z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej.
Koszt inwestycji wynosi 350 tys. zł.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Usług Drogowo-Mostowych w Kościerzynie. Z uwagi na istniejący
tylko jeden dojazd do ul. Kwiatowej,
okoliczni mieszkańcy mogą natrafić
na utrudnienia z dojazdem na swoje
posesje, prosimy o wyrozumiałość.
• W dniu 10 października odebrana
została kolejna inwestycja drogowa
w Małym Klinczu, zrealizowana
za kwotę 249 tys. zł. Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych
w Kościerzynie położyło nową nawierzchnię asfaltową na odcinku

ponad 300 m. Wcześniej ułożony
został wodociąg, z którego korzystają już okoliczni mieszkańcy.
• W Kłobuczynie zakończono układanie nowej nawierzchni asfaltowej
na odcinku 330 mb – droga w kierunku Grabowa. Koszt robót wynosi
180 tys. zł. Inwestycja ta powinna
zapobiec rozmywaniu drogi po każdej większej ulewie, jak to miało
miejsce dotychczas.
• Brygada drogowa Zakładu Komunalnego ułożyła kostkę betonową
przy ul. Akacjowej w Łubianie na
powierzchni ponad 350 m². Kolejnym odcinkiem, na którym położony będzie polbruk, jest ul. Kościelna
– połączenie istniejącego deptaka od
strony torów PKP do asfaltu. Łącznie położone zostanie około 700
m² nowej nawierzchni w ramach
środków finansowych rozdyspo-

nowanych na zebraniu wiejskim w
Łubianie: 40 tys. na utwardzenie
tłuczniem dróg gruntowych, 40 tys.
na położenie chodników.
• Wykonywanych jest także wiele
innych prac na drogach, które zgłaszane są przez sołtysów, radnych,
mieszkańców. Zakład Komunalny
stara się na bieżąco uzupełniać ubytki w nawierzchniach asfaltowych,
powstają nowe progi zwalniające (Łubiana ul. Kaszubska, Lizaki
– wieś).
• Wymieniane są zużyte tablice
drogowe, wycina się gałęzie zagrażające bezpieczeństwu ruchu
drogowego. W najbliższym czasie
wykonane zostaną roboty związane
z likwidacją skarp, które utrudniają
znacznie ruch pojazdów, a w zimie
są przyczyną powstawania zasp.
Dotyczy to sołectw: Nowy Podleś

– droga do Gościeradz, w Wielkim
Podlesiu - kierunku Nowa Kiszewa,
w Skorzewie – kierunek Częstkowo.
Z inicjatywy sołtysa Zielenina, takie
roboty pod jego nadzorem wykonano na drodze w kierunku Puca.
• Kończy się wysypywanie tłucznia
na drogach.
Z. Malek

Nakładka asfaltowa w Małym
Podlesiu

Koscierzyna

SITA Pomorze Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
83-400 Kocierzyna
tel. 58 686 52 05

Wrzesie

ODPADY
ZMIESZANE
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA KOCIERZYNA
Padziernik Listopad

Grudzie

Miejscowoci

WIELKOGABARYTY,
NIEBZPIECZNE, ELEKTRYCZNE,
ELEKTRONICZNE

Padziernik

11,25

9,23

6,20

4,18

Gocieradz,Jeziorki,Wielki Klincz-prawa strona,

4,18
2,16,30
11,25
5,19
6,20
5,19

2,16,30
14,28
9,23
3,17,31
4,18
3,17,31

13,27
12,25
6,20
14,28
7,21
14,28

11,27
9,23
4,18
12,27
5,19
12,27

Dbogóry,Graniczny Młyn,Niedamowo,Wielki Klincz-lewa stronaŁubiana,Garczyn
Mały Klincz,Nowy Klincz,Wtfie.
Dobrogoszcz,Kaliska Kocierskie,Kocierska Huta
Bdominek,Dbrówka,Kłobuczyno,Kula Młyn,Puc,Zielenin
Kocierzyna Wybudowanie,Nowa Wie Kocierska,Skorzewo

25
30
22
23
23
24
24

4,18

2,16,30

6,20

4,18

Kruszyna,Mały Podle,Wielki Podle,Nowa Kiszewa,Nowy Podle,Sarnowy,Zabrody

29

Czarlina,Dbrzyno,Gołun,Juszki,Skoczkowo,Stawiska,Szenajda,Wglikowice,Wdzydze.

21

Grzybowski Młyn,Grzybowo,Lizaki,Loryniec,Rybaki,Stare Nadlenictwo,Sycowa
Huta,Szarlota,Szludron,Wawrzynowo,Wierzysko-lenictwo.
Czstkowo,Gostomie,Ludwikowo,Skorzewo-trudno dostpne,Wieprznica,Fingrowa Huta,
Korne,Gostomie-wioska,Rotembark,Małe Stawiska,Ownice.

25
31

9,23

7,21

4,18

2,16,30

3,17

1,15,29

12,26

10,24

5,19
13,27

3,17,31
11,25

14,28
8,22

12,27
6,20

Wrzesie

Padziernik Listopad

Miejscowoci

2
2
5
7
7
8
15

3
3
5
6
9
11
13

Gocieradz,Jeziorki,Wielki Klincz-prawa strona,
Dbogóry,Graniczny Młyn,Niedamowo,Wielki Klincz-lewa strona
Łubiana,Garczyn
Mały Klincz,Nowy Klincz,Wtfie.
Dobrogoszcz,Kaliska Kocierskie,Kocierska Huta
Bdominek,Dbrówka,Kłobuczyno,Kula Młyn,Puc,Zielenin
Kocierzyna Wybudowanie,Nowa Wie Kocierska,Skorzewo

22

15

17

Kruszyna,Mały Podle,Wielki Podle,Nowa Kiszewa,Nowy Podle,Sarnowy,Zabrody

24

19

20

25

25

23

29
29

25
29

30
31

Czarlina,Dbrzyno,Gołun,Juszki,Skoczkowo,Stawiska,Szenajda,Wglikowice,Wdzydze.
Grzybowski Młyn,Grzybowo,Lizaki,Loryniec,Rybaki,Stare Nadlenictwo,Sycowa
Huta,Szarlota,Szludron,Wawrzynowo,Wierzysko-lenictwo.
Czestkowo,Gostomie,Ludwikowo,Skorzewo-trudno dostpne,Wieprznica,Fingrowa Huta,
Korne,Gostomie-wioska,Rotembark,Małe Stawiska,Ownice.

Padziernik

Listopad

Grudzie

Miejscowoci

7

5

9

Gocieradz,Jeziorki,Wielki Klincz,Dbogóry,Graniczny Młyn,Niedamowo

8

6

10

9

7

11

10

8

12
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Wrzesie

Grudzie

1
1
8
10
10
25
15

ODPADY BIO

Łubiana,Garczyn,Bdominek,Dbrówka,Kłobuczyno,Kula
Młyn,Puc,Zielenin,Czestkowo,Gostomie,Ludwikowo,Skorzewo-trudno
dostpne,Wieprznica,Fingrowa Huta,Ownice.
Mały Klincz,Nowy Klincz,Wtfie,Dobrogoszcz,Kaliska Kocierskie,Kocierska
Huta,Kruszyna,Małe Stawiska,Mały Podle,Wielki Podle,Nowa Kiszewa,Nowy
Podle,Sarnowy,Zabrody,Korne,
Kocierzyna Wybudowanie,Nowa Wie
,Kocierska,Skorzewo,Czarlina,Dbrzyno,Gołun,Juszki,Skoczkowo,Stawiska,Szenajda,Wgliko
wice,Wdzydze,Grzybowski Młyn,Grzybowo,Lizaki,Loryniec,Rybaki,Stare Nadlenictwo,Sycowa
Huta,Szarlota,Szludron,Wawrzynowo,Wierzysko-lenictwo,Rotembark,Małe Stawiska.

00
1. Odbiór odpadów realizowany bdzie od godz. 6 w dniach okrelonych w harmonogramie.
2. P ojemniki i worki naley umieci w miejscu wyodrbnionym dostpnym dla pracowników uprawnionego przedsibiorcy bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci, a w razie
braku takiej moliwoci, naley wystawi je w dniu odbioru (zgodnie z harmonogramem), na chodnik lub ulic przed wejciem na teren nieruchomoci, a w przypadku, gdy niemoliwym jest
wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomoci, ze wzgldu na brak moliwoci spełnienia wymaga zawartych w obowizujcych przepisach,
właciciel tej nieruchomoci zobowizany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomoci, na zasadach uzgodnionych z jej włacicielem w formie pisemnej - zgodnie
z Załcznikiem nr 1 do Uchwały Nr I/15/2012 Zgromadzenia Zwizku Gmin Wierzyca z dnia 07.12.2012 dotyczcego regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie gmin - uczestników
Zwizku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych §5.1.1 i §5.1.2..

65 lat po ślubie

12 października państwo Leokadia i Alfons Męczykowscy z
Będominka obchodzi jubileusz
65-lecia ślubu. Przez wiele lat
wspólnego życia wychowali 3 synów i 4 córki. Mają też 11 wnuków i 13 prawnuków. Z okazji tak
pięknego jubileuszu Państwu Męczykowskim składamy serdeczne
życzenia kolejnych długich lat w
zdrowiu, szczęściu i pomyślności.
Red.
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Koscierzyna

Odbył się Półmaraton Stolema

Jedna z ostatnich imprez biegowych na terenie Powiatu Kościerskiego miała miejsce we Wdzydzach. 21 września odbył się tam
Półmaraton Stolema, zorganizowa-

ny w ramach cyklu biegów „Kaszuby Biegają” był organizowany
przez Gminę Kościerzyna i Pomorski Sport. Piękna pogoda, wspaniała malownicza trasa licząca 21

kilometrów biegnąca po lasach
między Wdzydzami i Juszkami
przyciągnęła prawie 170 zawodników z całej Polski. Największą
radość nam, mieszkańcom Gminy
Kościerzyna, sprawiły dwa sukcesy podopiecznych UKS Olimpijczyk Skorzewo. Jako pierwszy w
ogólnej stawce przybiegł Daniel
Pek z czasem 1 godzina 10 minut
59 sekund, natomiast wśród kobiet
pierwsza była Monika Czapiewska, również z UKS Olimpijczyk.
Gratulujemy! Ranking oraz więcej
informacji dotyczących cyklu biegów „Kaszuby Biegają” dostępne
na stronie www.pomorskisport.eu
W tym miejscu chcielibyśmy pogratulować i podziękować wszystkim uczestnikom, za promowanie
aktywności sportowej na Kaszubach, pokazywanie jak dobrze
można spędzić czas dbając o wła-

sne zdrowie. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się
w organizację półmaratonu: właścicielom Zajazdu u Sołtysa we
Wdzydzach, Zakładowi Sportu
Kultury i Turystyki, Straży Gminnej, Panu Robertowi Świderskiemu „Amok Park”, Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna,
Pani Ilonie Kościelskiej oraz całej
Drużynie Harcerskiej z Wielkiego
Klincza.
Red.

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

AL-ANON w Łubianie
zaprasza na spotkania

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.

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

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 wiejskiej w Wielkim Klinczu.

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.

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

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

