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18 mln zł z Unii Europejskiej
na projekty Gminy Kościerzyna
Dnia 28.10.2014 roku podpisano
Zintegrowane Porozumienie
Terytorialne Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Kościerzyna
(MOF). MOF Kościerzyna został
wyznaczony przez Urząd
Marszałkowski jako obszar
dwóch gmin: Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna.
Mimo zabiegów samorządowców dotyczących rozszerzenia tego obszaru o pozostałe
gminy naszego powiatu nie udało
się tego dokonać. Miejskich
Obszarów Funkcjonalnych na
terenie województwa pomorskiego jest 8. MOFem nazwano
układ osadniczy ciągły prze-

strzennie i złożony z odrębnych
administracyjnie jednostek, obejmujący zwarty obszar miejski
oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną

(może obejmować gminy
miejskie, wiejskie i miejskowiejskie).
Na taki obszar Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił przeznaczyć z nowej
perspektywy finansowej 20142020 specjalne fundusze. Uzgodnienia ostatecznego kształtu
porozumienia trwały ponad rok.
W pierwszym okresie negocjacji
kościerskie samorządy zgłosiły
dużo więcej projektów, które
odpowiadały na potrzeby
inwestycyjne na naszym terenie.
Chcieliśmy, aby zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi MOF,
poza ścieżką konkursową
uzyskały one dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Linie Transportu Rowerowego na
terenie Gminy Kościerzyna
przewidziane w Zintegrowanym
Porozumieniu Terytorialnym
w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Kościerzyna

Przystanie w ramach projektu “Kajakiem przez Pomorze”
26.9 – Przystań Loryniec
26.10 – Przystań Jezioro Radolne
29.0 – Początek szlaku Pilica Korne
29.1 – Początek szlaku Wieprznica
29.2 – Przystań Garczyn
29.3 – Przystań Łubiana
29.4 – Przystań Rybaki
29.6 – Przenioska Grzybowski Młyn

34.2 – Przystań Wielki Podleś
34.3 – Przenioska Nowa Kiszewa
34.4 – Przystań Nowa Kiszewa
38.1 - Przystań Wdzydze SKANSEN
38.2 - Przystań Wdzydze centrum wsi
38.3 - Przystań Jez.Wdzydzkie PTTK
38.4 - Przystań Wdzydze Jez.Jelenie

Niestety, mimo naszych zabiegów wytyczne Unii Europejskiej nie pozwoliły zapisać w
MOFie wszystkich naszych
przedsięwzięć. Ostatecznie w
podpisanym w dniu 28.10.2014 r.
Zintegrowanym Porozumieniu
Terytorialnym znalazły się następując projekty bezpośrednio
dotyczące obszaru gminy
Kościerzyna:
- budowa ścieżek rowerowych
zwanych Liniami Transportu
Rowerowego prowadzących ze
Skorzewa, Kalisk Kościerskich,
S a r n ó w, M a ł e g o K l i n c z a ,
Łubiany i Wielkiego Klincza do
tzw. węzła integracyjnego
(dworca PKP w Kościerzynie).
Szacowana długość, która
wymaga jeszcze badania
natężenia ruchu to 21 km,
- remont drogi nr 221 na
odcinku Mały Klincz –
Kościerzyna wraz z budową
ronda na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej 221 i powiatowej
2201 G w Małym Klinczu,
- budowa 15 przystani kajakowych umieszczonych w 10
miejscowościach (Korne,
Wieprznica, Łubiana, Wdzydze,
Rybaki, Loryniec, Wielki Podleś,
Nowa Kiszewa, Grzybowski
Młyn, Czarlina),
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, sale
wiejskie i inne. Kwota, którą
gmina Kościerzyna ma otrzymać
w ramach MOF to 18 mln zł.
Ponadto w ramach MOF
Kościerzyna będą realizowane
przedsięwzięcia takie jak zakup
nowego sprzętu dla Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie, zakup 10 autobusów w
celu utworzenia komunikacji
zbiorowej w Powiecie Kościerskim, remont i adaptacja dworca
kolejowego w Kościerzynie,
wdrożenie programu przeciwpowodziowego dla Kościerzyny.
Samorządy założyły, że wkład
własny do projektów, który
powinien pochodzić z budżetów
Miasta Kościerzyna i Gminy
Kościerzyna, będą płacić do
inwestycji realizowanych na
swoim terenie.
G. Świtała
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Centrum Kalisk Kościerskich wyróżnione!
3 października w Wejherowie
odbyło się uroczyste wręczenie
nagród w konkursie pn.
"Najlepsza przestrzeń Województwa Pomorskiego 2014". Z
radością informujemy, że wśród
nagrodzonych znalazła się
również odnowa centrum Kalisk
Kościerskich. Do tegorocznej 9
edycji konkursu zorganizowanego przez Zarząd Województwa
Pomorskiego zgłoszono 34
przedsięwzięcia reprezentujące
różne skale i formy zagospodarowania przestrzeni. Za jeden z
nagrodzonych projektów uznano
nowe zagospodarowanie Kalisk
Kościerskich, które - jak stwierdził Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław Struk:
stanowi doskonały przykład na
to, że również bez wielkich
nakładów finansowych można
uzyskać interesującą przestrzeń,
doskonale wpisaną w kontekst
krajobrazowy otoczenia. Wyróżnienie II stopnia dla Gminy
Kościerzyna za odnowienie
centrum wsi Kaliska Kościerskie
przyznano za umiejętne i
dyskretne powiązanie z otoczeniem oraz właściwy dobór
kombinacji funkcji. Centrum wsi
Kaliska Kościerskie w 2013 roku
zostało całkowicie zmienione po
zrealizowaniu projektu „Stolemowe Szlaki – wzmocnienie
infrastruktury turystycznej w
Gminie Kościerzyna” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007 – 2013. „Stolemowe
Szlaki” to sześć miejscowości
Gminy Kościerzyna, w których
zainwestowano w rozwój
infrastruktury turystycznej.
Celem projektu był rozwój
turystyki i zwiększenie liczby
odwiedzających Gminę
Kościerzyna turystów poprzez
rozbudowę infrastruktury
(budowa kąpielisk, miejsc do
grillowania i wypoczynku).
Ponadto w 2013 roku w
Kaliskach Kościerskich wybudowano ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko, bieżnię
lekkoatletyczną oraz nowy plac
zabaw, co było zakresem
projektu „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej w Kaliskach Kościerskich” zrealizowanego w
ramach działania „Odnowa i
Rozwój Wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. W 2012 roku
Gmina Kościerzyna przystąpiła
do realizacji projektu „Stolemowe Szlaki…”. W ramach
zadania wybagrowano staw i
wzmocniono jego brzegi,
ułożono wokół stawu chodnik, a
nad samym stawem wykonano
przejście w postaci długiej kładki
łączącej dwa brzegi. Ponadto
wykonano miejsca postojowe dla
samochodów osobowych i
rowerów. Wykonano także cztery
zadaszone altanki wraz z
miejscem do grillowania.
„Nowe” centrum wsi może być
także wykorzystywane po

zmierzchu dzięki zamontowanym latarniom zasilanym
energią słoneczną. Powierzchnia
zagospodarowanego centrum
wsi to około 4600m2, w tym
znaczą część stanowi staw. Prace
związane z zagospodarowaniem
centrum Kalisk Kościerskich
zakończyły się w czerwcu 2013
roku. W tym samym czasie
oddano do użytku nowoczesne
boisko sportowe wraz z bieżnią
lekkoatletyczną i nowym placem
zabaw w sąsiedztwie szkoły
podstawowej (po drugiej stronie
drogi krajowej nr 20). Boisko z
nawierzchnią ze sztucznej trawy
jest przeznaczono do gry w piłkę
ręczną i koszykówkę. Zagospodarowana przestrzeń służy
turystom i mieszkańcom Kalisk.
Nad stawem spotykają się młodzi
i starsi przy wspólnym
grillowaniu. Nierzadko nad
stawem można zauważyć

amatorów wędkowania. Istniejąca przed inwestycją infrastruktura idealnie współgra z nową.
Istniejący już wcześniej plac
zabaw zyskał lepsze dojście, a po
wybagrowaniu stawu zmniejszyła się ilość nieprzyjemnych
dla bawiących się dzieci
owadów. Tak jak w innych
wioskach tak i w Kaliskach w
centrum wsi stał i stoi nadal
Krzyż, z tym wyjątkiem że po
przeprowadzeniu prac przy
stawie miejsce to stało się
częściej odwiedzane. Zmiana
zagospodarowania przestrzeni
publicznej Kalisk Kościerskich
pozytywnie wpłynęła na
wizerunek wsi. Nowe atrakcyjne
obiekty sprzyjają integracji
mieszkańców oraz zachęcają
turystów do zatrzymania się w
Kaliskach.
Red.

Mieszkańcy Wielkiego Klincza w Teatrze Muzycznym w Gdyni
27 października 2014 r. grupa
mieszkańców Wielkiego Klincza
licząca 48 osób, wśród których
większość stanowili emeryci i
renciści mieli okazję obejrzeć
musical „Chłopi” wg słynnej
powieści Władysława Reymonta,
nagrodzonej literacką Nagrodą
Nobla w 1924 r. Tekst "Chłopów"
wciąż zadziwia swoją aktualnością. Spektakl nawiązuje do
polskiej tradycji i zachowuje
swoją wartość literacką. Zachwycaliśmy się łowickimi, barwnymi
i niezwykle plastycznymi kostiumami stanowiącymi piękną oprawę tego niezwykłego widowiska.
Zobaczyliśmy mądry, świetnie
zaśpiewany, bardzo dobrze wyreżyserowany i z polotem zagrany i
zatańczony spektakl o ludzkim

dojrzewaniu do mądrości i doskonałości otaczającej nas natury. Jak w zwierciadle odbija się w
nim polska mentalność, tak charakterystyczna i rozpoznawalna,
że wspólna dla wszystkich Polaków. Sceny zbiorowe są prawdziwym majstersztykiem reżysersko
– choreograficznym. Idealna
obsada, perfekcyjne wykonanie
to kolejne atuty musicalu. „Chłopi” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka to opowieść o nas "tu
i teraz". W każdym z nas jest bowiem cząstka tej małej społeczności, która stoi na straży
swoich wartości, przyzwyczajeń
i tradycji, a jednocześnie pogrąża
się w schizofrenicznym zakłamaniu. Kościelniak nam o tym
dosadnie i z powodzeniem

przypomniał.
Ponownie
postawił na
scenie Teatru
Muzycznego
wielkie lustro,
w którym każdy
z nas może się
bez problemu
przejrzeć.
Ponad trzygodzinne przedstawienie stanowiło dla nas wyrafinowaną i
niezapomnianą ucztę dla ducha.
Organizatorami wyjazdu na
najlepszy w Polsce musical roku
2013 r. byli Elżbieta i Zdzisław
Brzezińscy (przewodnicząca
i sekretarz Koła PZERI w Wielkim Klinczu). Serdecznie
dziękujemy panu Wójtowi

i władzom Gminy Kościerzyna,
którzy zawsze chętnie pomagają
finansowo w zaspokajaniu
kulturalnych potrzeb wszystkich
seniorów oraz ludzi będących
w niełatwej sytuacji materialnej.
Zdzisław Jan Brzeziński,
sekretarz Koła PZERI
w Wielkim Klinczu
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Dzień Seniora w Wielkim Klinczu
W środę, 22 października 2014 r.
społeczność seniorów w Wielkim
Klinczu obchodziła swoje doroczne święto, w którym wzięło
udział ponad 100 osób. Organizatorami spotkania integracyjnego
byli: Sołtys i Rada Sołecka oraz
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów. O godz. 11.00
w kościele parafialnym ks. proboszcz Piotr Pietrzyk odprawił
mszę św. o dar zdrowia i
błogosławieństwa Bożego dla
seniorów. W okolicznościowej
homilii dodał otuchy ludziom
trzeciego wieku i docenił znaczenie ich pracy i wychowania
młodego pokolenia. Nabożeństwo uświetnił wspaniałym śpiewem Jan Wencki, m.in. poruszającym do głębi artystycznym
wykonaniem „Ave Maria” w
języku łacińskim przy pięknym
akompaniamencie pana Michała.
Następnie w Sali Wiejskiej czekały na wszystkich miłe niespodzianki. Sołtys Krystyna
Marczyk powitała licznie przybyłych gości. Uczniowie klasy II
SP pod kierunkiem wychowawczyni pani Jagody Troki

przygotowali przepiękne
przedstawienie dla babć i
dziadków. Zachwycili widzów
recytacją wierszy pełnych
humoru i miłości, pięknym
śpiewem oraz żywiołowym
tańcem. Na uznanie zasługuje
oprawa muzyczna inscenizacji
oraz pomysłowa dekoracja.
Występ dzieci został owacyjnie
przyjęty przez widzów i nagrodzony słodyczami przez panią
Sołtys. Przewodnicząca Koła
PZERI Elżbieta Brzezińska
podziękowała młodym artystom,
wychowawczyni oraz rodzicom
za piękny prezent w postaci
przedstawionego spektaklu.
Wyraziła też wdzięczność władzom Gminy Kościerzyna,
wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu, dyrektor GOPS Barbarze
Ciężkiej, sołectwu za wsparcie
materialne, ks. proboszczowi i ks.
kapelanowi Antoniemu Burbie za
posługę kapłańską, a pozostałym
gościom za współpracę dla dobra
osób starszych i niepełnosprawnych. G. Piechowski i B.
Ciężka wręczyli wiązankę
kwiatów najstarszej obecnej

mieszkance Wielkiego Klincza –
Urszuli Słowińskiej (89 lat), a
Wojciech Drzewiński (dyrektor
Zespołu Kształcenia w Wielkim
Klińczu) życzenia i kwiaty
Stefanowi Słomińskiemu (87
lat). Jolanta Reichel (dyrektor
Niepublicznego Przedszkola
„Tweety” w Wielkim Klińczu)
podziękowała E. Brzezińskiej i
emerytom za stałą współpracę
oraz życzyła wszystkim dużo
zdrowia. Następnie Kazimierz
Szuta (przewodniczący Zarządu
Rejonowego PZERI w Kościerzynie) oraz Ludwik Knyba
(wiceprzewodniczący Zarządu
Okręgowego PZERI w Gdańsku)
udekorowali Jana Wenckiego
Złotą Honorową Odznaką za
działalność artystyczną w
zespole wokalnym „Sami Swoi”,
a Krystynę Wencką wyróżniono
Dyplomem Uznania. K. Szuta
wyraził szacunek członkom Koła
PZERI za wielostronną działalność na rzecz seniorów oraz
wręczył kwiaty E. Brzezińskiej.
Po części oficjalnej zaproszeni
goście zostali podjęci smacznym
obiadem, ciastem, słodyczami i

Dzień Seniora w Nowym Klinczu
17 października 2014 roku w
Szkole Podstawowej w Nowym
Klinczu odbyło się coroczne
spotkanie seniorów. Mieszkańcy
Nowego Klincza mieli możliwość spędzenia czasu we wspólnym gronie przy poczęstunku
przygotowanym przez Koło
Gospodyń Wiejskich. Jak co
roku o część artystyczną zadbał
Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty", który pochwalił
się występem zarówno swoich
najmłodszych członków jak i
doświadczonych tancerzy.
Seniorzy mieli możliwość
porozmawiania z włodarzami

Gminy Kościerzyna w osobach
pana wójta Grzegorza Piechowskiego i pana Grzegorza Świtały.
Na spotkaniu nie zabrakło
również pani sołtys Mirosławy
Niklas, pana radnego Franciszka
Niklas oraz przedstawicieli Rady
Sołeckiej Nowego Klincza.
Wśród zaproszonych gości była
również pani Barbara Ciężka
dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Uroczystość przebiegała w przyjaznej i wesołej atmosferze, wśród
życzeń pomyślności, a przede
wszystkim zdrowia.
A. Markiewicz

innymi smakołykami przygotowanymi przez seniorki z koła
emerytów. Wielką niespodzianką
był kabaretowy występ koleżanek z KGW. Utalentowane „Sąsiadki Aparatki” – Ewa Okoniewska i Ewelina Żywicka z temperamentem zaprezentowały humorystyczną scenkę, której nie
powstydziłby się profesjonalny
zespół. Bernadeta Hamerska
(przewodnicząca KGW w Wielkim Klinczu) złożyła zebranym
życzenia i kwiaty. Dalsza część
uroczystości upłynęła seniorom
na szampańskiej zabawie. W
atmosferę beztroskiej radości
wprowadziła uczestników spotkania pięcioosobowa orkiestra
„Cztery Asy”. Sołtys K. Marczyk
podziękowała muzykom i wręczyła im upominki. E. Brzezińska
z kolei wyraziła wdzięczność
pani Sołtys oraz dzielnym emerytkom z Koła PZERI za przygotowanie udanej imprezy integracyjnej. Do zobaczenia w
przyszłym roku!
Relację przygotowali
Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy,
uczestnicy spotkania
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Podsumowanie kadencji 2010-2014
– Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski

Przed nami zakończenie kolejnej
kadencji Rady Gminy Kościerzyna i Wójta wybranych w
wyborach samorządowych 2010
roku. To dobra okazji do refleksji
i podsumowania tego, co wydarzyło się przez te ostatnie cztery
lata. Tak też czynimy, spotykając
się z Państwem na zebraniach
sprawozdawczych, gdzie tak
Wójt, jak i radni przedstawiają
relację z realizacji zaplanowanych zadań i zamierzeń. Jestem
przekonany, że to był dobry czas
dla gminy Kościerzyna i jej
mieszkańców. Udało nam się
zrealizować wiele inwestycji w
różnych sferach życia społecznogospodarczego. Prawie co czwarta złotówka z naszego gminnego
budżetu była wydatkowana na
inwestycje. Kwotę 17 mln
złotych wydaliśmy na inwestycje

kanalizacyjno-wodociągowe. Zbudowaliśmy 88 km sieci
kanalizacyjnych oraz
21 km sieci wodociągowej. Niemal tyle
samo, bo 16,5 mln
złotych wydaliśmy na
modernizację i budowę nowych
dróg asfaltowych i chodników w
wielu miejscowościach naszej
gminy realizując potrzeby tak
tych małych, jak i tych większych
miejscowości. Po raz pierwszy w
historii gminy wybudowaliśmy
nową drogą ze ścieżką rowerową
w Łubianie w ramach tzw.
„Schetynówki” z 50% dofinansowaniem. Na inwestycje i remonty
obiektów szkolnych i przedszkoli
wydatkowaliśmy ok. 7 mln
złotych budując za prawie 2,8
mln nowe przedszkole w Skorzewie. Inwestowaliśmy w budowę nowych boisk sportowych
(Kaliska Kościerskie, Wielki
Klincz), sal wiejskich (Dobrogoszcz, Niedamowo, Loryniec),
placów zabaw (Puc, Kościerska
Huta, Grzybowo, Łubiana,
Kaliska Kościerskie, Nowa Wieś

Kościerska, Korne, Mały Klincz,
Gostomie), infrastrukturę turystyczną (projekt „Stolemowe
Szlaki” w Kaliskach, Wielkim
Podlesiu, Dobrogoszczy, Stawiskach, Wdzydzach, Częstkowie
oraz budowa Centrum Usług
Turystycznych we Wdzydzach)
czy też budowę nowego domu
komunalnego w Małym Klinczu,
gdzie swoje pierwsze mieszkanie
otrzymało 15 rodzin z terenu
całej naszej gminy. W ten sposób
zmienialiśmy zewnętrzny obraz
naszej gminy i naszych miejscowości. Drugą, nie mniej
ważną płaszczyzną zmian, było
przekonanie nas wszystkich do
tego, że razem możemy zrobić
więcej. Stąd tak istotnym
elementem jest i powinna być
otwartość na człowieka i jego
sprawy. Współpracowaliśmy z
organizacjami pozarządowymi,
aktywnymi członkami OSP,
KGW, Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wspieraliśmy kluby sportowe ustanawiając stypendia sportowe.
Dla najzdolniejszych, aktywnych społecznie dzieci i

młodzieży są stypendia naukowe.
Wprowadziliśmy Kartę Dużej
Rodziny, aby wspierać rodziny
wielodzietne. Zorganizowaliśmy
naukę bezpłatnej nauki pływania
dla dzieci klas III wszystkich
naszych szkół. Często te projekty
były wynikiem postulatów ze
spotkań i zebrań wiejskich, a ich
realizacja winna dać nam
poczucie, że wszyscy możemy
być i jesteśmy współgospodarzami naszej małej Ojczyzny.
Obserwując trudną sytuację
gospodarczą pozostawiliśmy
podatki na prawie niezmienionym poziomie od 2011 roku,
utrzymujemy również na niskim
poziomie ceny wody i ścieków.
K o ń c z ą c c h c i a ł b y m Wa m
wszystkim bardzo serdecznie
podziękować, za współpracę i
wszelkie przejawy Waszej
aktywności. Szczególnie
chciałbym podziękować Radnym
Rady Gminy Kościerzyna,
Sołtysom i Radom Sołeckim.
Nie chcąc nikogo pominąć – stąd
wszystkim raz jeszcze składam
podziękowania.
G. Piechowski

Trwa budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie
Budowa SUW w Skorzewie to mieszkańców gminy Kościeinwestycja bardzo potrzebna dla rzyna w celu zabezpieczenia
dobrej jakości wody. Obecnie
działające tam pompy i urządzenia pochodzą z lat 70
poprzedniego stulecia. Proces
projektowania nowego ujęcia
został przeprowadzony w 2013
roku, a realizacja zaplanowana na
obecny. W tym celu Urząd Gminy
uzyskał dofinansowanie w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w kwocie
prawie 400 tys. zł, dodatkowo

zaciągnięto pożyczkę w kwocie
800 tys. zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
która jest możliwa do umorzenia
w 30 %. Ogólny koszt budowy po
przetargu wygranym przez
Zakład Usługowo-ProdukcyjnoHandlowy „HIRSZ” wyniósł
1.251.906,51 zł. Planowane uruchomienie nowego ujęcia według umowy z wykonawcą określone zostało do 28.02.2015 r.
G. Świtała

200 lat,

Dzień Ziemniaka

Panie Brunonie!

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Nowego Klincza już po raz
kolejny pozyskały środki finansowe przeznaczone dla
organizacji pozarządowych gminy
Kościerzyna. W ramach tegorocznego projektu pod nazwą
DZIEŃ ZIEMNIAKA społeczność
Nowego Klincza i nie tylko w dniu
28.09.2014 r. rozsmakowała się w
pysznych potrawach z tego popularnego warzywa. Wszyscy,
którzy przybyli na festyn, mogli

2 października pan Brunon
Dawidowski z Kłobuczyna
obchodził swoje setne urodziny.
Z tej okazji zacnemu jubilatowi
życzenia kolejnych 100 lat
życia, zdrowia i pomyślności
złożył Wójt Gminy
Kościerzyna Grzegorz
Piechowski. My dołączamy się
do tych życzeń – wszystkiego
najlepszego, Panie Brunonie!

skosztować potraw z ziemniaków,
była więc zupa, golce, placki
ziemniaczane, kluski, prażone,
ziemniaki ze śledziem – wyborne, i
inne przysmaki. Dla publiczności
odbywały się pokazy kulinarne
realizowane przez zaprzyjaźnionego szefa kuchni Pana Daniela.
Konkursy dla dzieci i dorosłych
prowadzili Pani Krysia i Pan
Marek. Organizatorki festynu nie
zapomniały o partnerskich organizacjach takich jak Zespół

Folklorystyczny Kaszubskie Nuty
i Orkiestra Dęta Gminy Kościerzyna – które również się prezentowały i cieszyły oko i słuch.
Uczestnicy festynu zapewne już
czekają na kolejne tak pyszne spotkanie zorganizowane przez KGW
Nowy Klincz.
Nadesłane
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Podsumowanie kadencji 2010-2014
– Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna Zygmunt Szulist

W miesiącu listopadzie kończy
się kadencja radnych wszystkich
szczebli samorządowych. Okres
przedwyborczy jest stosownym
czasem, by dokonać podsumowania i rozliczyć się z prezentowanych programów wyborczych.
Jest tradycją w naszej gminie, że
r ad ni przeds ta wiają s pr awozdanie z działań podejmowanych w minionym okresie na
zebraniach wiejskich. Każdy z
mi es zk ańcó w ma m ożl i wość
wzięcia udziału w publicznej
debacie, a jednocześnie może
z apozna ć s i ę z progr ama mi
proponowanymi przez kandyda tów na s ta now is ko w ójta
gminy.
J ako Pr zew odniczą cy R ady
Gminy pragnę zwrócić uwagę na
kilka aspektów mijającej kadencji. Ostatni 4-letni okres w
historii gminy oceniam pozyt ywni e. Pom im o zmi any na
stanowisku Wójta Gminy oraz
zmianie w 1/3 składu osobowego
Rady Gminy przyjęta strategia
rozwoju gminy w zasadniczych
kwestiach jest kontynuowana i
realizowana. Priorytety dotyczące gospodarki wodnościekowej:
dokończono budowę kanalizacji

dla miejscowości Nowa Wieś,
Skorzewo, Kościerzyna Wybudowanie. Wykonano kanalizację
w N o w y m K linc z u o r a z w
Kościerskiej Hucie, realizowana
jest budowa kanalizacji Wielki
Podleś, Dębogóry, Niedamowo.
W opracowaniu jest koncepcja
rozwiązania gospodarki ściekowej w południowej części
gm i ny. W ko l e j no ś ci g r os
ś r od ków bu dż etow y ch b yło
kierowanych na budowę i modernizację dróg gminnych. Wybudowano i przekazano do użytku
p ierw s z ą n a te r e n i e gm iny
„ S c h e t y n ó w k ę” w Łu b iani e .
Tylko w 2014 roku w budżecie
gminy na ich realizację przeznaczo no kwot ę p ona d 6 ml n
z ł o t y ch . Ni e za p om nian o o
bieżącej konserwacji i modernizacji dróg gruntowych.
Duż o k o n tro wers j i wz b u d za
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako podstawowy dokument niezbędny przy
opracowaniu planów zagospodarowania przest r zen neg o.
Jestem przekonany, że do końca
kadencji Rada Gminy uchwali
opracowane studium.
W mijającej kadencji niemałe
ś ro dk i k ie r o wan e b yły n a
inwest y cj e, m od er n i zac j ę i
remont jednostek oświatowych.
Na podkreślenie zasługuje fakt
uruchomienia w Kłobuczynie,
Wąglikowicach i Niedamowie
p un któ w pr z e d s z koln yc h , a
szczególnie dumny jestem z
faktu wybudowania przedszkola
w Skorzewie na miarę XXI wieku za prawie 3 miliony złotych.

Nowo wybrany Wójt Grzegorz
Piechowski wprowadza nową
jakość funkcjonowania Urzędu
Gminy, przyjmując maksymę, że
Urząd jest dla mieszkańców, a
nie odwrotnie. Gmina przyjazna
mieszkańcom, w której każdy
interesant jest godnie i z pełną
kulturą obsłużony.
Na uwagę zasługuje inicjatywa
Wójta Gminy, która uzyskała
pełną aprobatę radnych Rady
Gminy o nie podwyższaniu
podatków od działalności gospoda r c z ej o raz p o d atk ów o d
środków transportowych.
Trzeba wspomnieć o wprowadzeniu nauki języka kaszubskiego do wszystkich naszych
szkół oraz postawieniu tablic w
kaszubskimi nazwami miejscowości. Uroczyste odsłonięcie
po ls k o-ka szu b s kic h ta blic
w j a z d o wych o d b y ło się w
Wielkim Podlesiu.
W minionym okresie podejmowanych było wiele działań i
cennyc h i n i cjatyw na r ze cz
rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego gminy.
Szczegółowo zostało to zapisane
w opracowanym przez Urząd
Gmi n y wy dan i u „Kron i k a
wydarzeń 2010-2014”, którą
wszy st k i m za i nt e r e sowa ny m
polecam.
Na uwagę zasługują podejmowane działania zmierzające do
zwiększenia aktywności naszych
mieszkańców poprzez:
- aktywizację Kół Gospodyń
Wi ejski ch p opr zez or gani zacyjną pomoc w rejestracji,
prowadzenie szkoleń, organizację gminnego turnieju KGW;

- współpraca z organizacjami
pozarządowymi i stwarzan ie
możliwości pozyskiwania
grantów n a opracowywane
projekty;
- budowę i modernizację sal wiejskich w Dobrogoszczy, Loryńcu,
Kłobuczynie, Kaliskach, Skorzewie stanowiący c h bazę
rozwoju działalności kulturalnej;
- wspieranie sportu za pośr ed n ictwem klubów sportowych, dla których budżet został
zwiększony do 200 t ysięcy
złotych;
- rozszerzono zakres przyznawania najbardziej uzdolnionej
młodzieży stypendiów.
Do porażek w minionej kadencji
niektórzy zaliczają brak akceptacji przez Radnych G miny
pomysłu budowy „Orlika” w
Wielkim Klinczu oraz „Schetynówki” w Nowym Klinczu. Ja
osobiście uważam, że to nie była
porażka. W Wielkim Klinczu
wybudowano w bieżącym roku
kompleks sportowy do dyspozycji Zespołu Szkół jako obiekt
ogólnodostępny z tartanowym
boiskiem do gry w koszykówkę,
tartanową bieżnię oraz boisko do
piłki nożnej. Inauguracyjny mecz
rozegrały panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z Wielkiego, Małego i
Nowego Klincza dostarczając
wiele emocji oraz dobrej zabawy.
Zgłoszony projekt „Schetynówki” w Nowym Klinczu
zbiegał się z realizacją budowy
kanalizacji. Opracowany projekt
jest aktualny i może być
wykorzystany do realizacji w
następnym okresie.
Z. Szulist

najlepszą uznano pùlczi ze slédză
przygotowane przez KGW z
Nowego Klincza. W sobotę
swoją wiedzą i doświadczeniem
dzielił się z uczestniczkami
szkolenia Piotr Hałuszczak,
Prezes Wojewódzkiego Związku

Rolników, Kółek i Organizacji
R o ln i czych. Szk ol eni o wointegracyjne spotkanie KGW
o k a z a ło si ę b a r d z o ud a n e .
Z pewnością kolejne zorganizowane zostanie już za rok.
K. Knopik

Szkolenie KGW
24 i 25 października w Skorzewie
spotkały się aktywne działaczki
kół gospodyń wiejskich z Gminy
Kośc ie rzyn a . To t ra dy c yjne
spotkanie, organizowane już po
raz trzeci, pozwala na wzajemne
poznanie się, integrację oraz
rozmow y z za pros zony mi
gośćmi. Tym razem z zaproszenia
do Skorzewa skorzystali: Senator
RP Roman Zaborowski oraz
W i c em inister R ol n i c t wa i
Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke.
Była więc okazja do porozmawiania o funkcjonowaniu

najwyższych instytucji w państwie polskim, ale też do rozmowy o zwykłych codziennych
sprawach. Nie zabrakło wesołych przerywników w postaci
skeczy kabaretowych wykonan yc h prze z K GW " Są si a d ki
Aparatki" z Wielkiego Klincza
oraz KGW z Małego Klincza. W
p i ą t k owy wiec z ó r prze p r o w a dz ono r ównież k o nkurs
kulinarny pod hasłem "Tradycje
kulinarne Kaszub". Panie przywiozły wiele smacznych potraw,
a ostatecznie decyzją jury za
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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.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie
w wyborach do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu Kościerskiego, Rady Gminy Kościerzyna oraz
Wójta Gminy Kościerzyna.
Numer
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Granice obwodu
Obwodu

1
2
3
4

Masz problem
z alkoholem?

5

Chcesz przestać pić?
Przyjdź - posłuchaj

6

- może zostaniesz z nami!

7

Może to, co nie udaje się w
pojedynkę uda się razem w grupie.
Jaki jest nasz cel? Trwać w
trzeźwości i pomagać innym w jej
osiągnięciu. W jaki sposób to
czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy siłę i nadzieję
do wytrwania w trzeźwości. Może i
dla Ciebie nadejdą te radosne dni w
trzeźwości, jeśli tylko zechcesz.
Z pogodą ducha na twarzy świat jest
piękny. W każdą środę o godz.
18:00 zapraszamy na MITING
AA Grupy ISKRA w pomieszczeniach w sali klubowej
Hali Sportowej ul. Szkolna w
Wielkim Klinczu. Miting otwarty
pierwsza środa miesiąca dla
każdego zainteresowanego.

AL-ANON
w Łubianie zaprasza

8

9

10

11

Obejmuje miejscowość:
Wielki Klincz
Obejmuje miejscowości:
Dębogóry, Niedamowo,
Nowa Kiszewa, Małe Stawiska
Obejmuje miejscowości:
Mały Klincz, Nowy Klincz
Obejmuje miejscowości:
Kościerzyna Wybudowanie,
Nowa Wieś Kościerska
Obejmuje miejscowość:
Łubiana
Obejmuje miejscowość:
Skorzewo

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
ul. Szkolna 10, 83-423 Wielki Klincz, tel. 686-15-28,
lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Niedamowie
Niedamowo 44, 83-423 Wielki Klincz, tel. 686-14-69
Szkoła Podstawowa w Nowym Klinczu
Nowy Klincz 8, 83-400 Kościerzyna, tel. 686-35-14
Sala wiejska w Nowej Wsi Kościerskiej
Nowa Wieś Kościerska, 83-400 Kościerzyna
Zespół Kształcenia w Łubianie
ul. Szkolna 1, 83-407 Łubiana, tel. 687-43-06
lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Zespół Szkół w Skorzewie
ul. Peplińskiego 6, 83-400 Kościerzyna, tel. 680-05-89

Obejmuje miejscowości:
Zespół Szkół w Wąglikowicach
Czarlina, Skoczkowo, Loryniec, ul. Kościerska 8, 83-406 Wąglikowice,
Szludron, Wawrzynowo,
tel. 686-12-23
Wąglikowice, Wdzydze, Gołuń,
Kruszyna, Zabrody
Szkoła Podstawowa w Kaliskach
Obejmuje miejscowości:
Kaliska 32, 83-400 Kościerzyna, tel. 686-20-81
Kaliska Kościerskie,
lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Kłobuczyno
Oraz wyznaczony dla celów głosowania
korespondencyjnego
Obejmuje miejscowości:
Kompleks Wypoczynkowy „Szarlota”
Grzybowo, Grzybowski Młyn, Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna,
Juszki, Dębrzyno, Rotembark, tel. 686-77-55
Sycowa Huta, Lizaki, Szarlota, Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo,
Rybaki, Wierzysko-Leśnictwo
Obejmuje miejscowości:
Szkoła Podstawowa w Kornem
Częstkowo, Fingrowa Huta,
Korne 4, 83-409 Korne, tel. 686-71-44
Ludwikowo, Gostomie, Korne,
Wieprznica, Garczyn, Owśnice
Obejmuje miejscowości:
Sala Wiejska w Dobrogoszczu
Dobrogoszcz, Kościerska Huta, Dobrogoszcz 89, 83-400 Kościerzyna
Puc, Dąbrówka, Zielenin,
Będominek, Kula Młyn
Obejmuje miejscowości:
Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu
Mały Podleś, Nowy Podleś,
Wielki Podleś 12/A, 83-423 Wielki Klincz,
Wielki Podleś, Sarnowy,
tel. 686-22-34
Stawiska, Szenajda

Jeśli jesteś osobą współuzależnioną
12
- czyli np. twój mąż, żona, syn,
córka czy inna bliska osoba pije przyjdź, a otrzymasz odpowiednie Uwaga!
informacje, by móc żyć w spokoju, Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
radości i zdrowiu.
Grupa AL-ANON "ZAUFANIE"
zaprasza w każdą środę o godz.
18.00 do Łubiany, ul. Kolejowa
(budynek byłej stacji PKP,
piwnica). W ostatnią środę
miesiąca organizowany jest
mityng otwarty, dla wszystkich
zainteresowanych.

Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Do Urzędu Gminy Kościerzyna do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek) – termin przedłużony – należy
zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a do dnia 7 listopada (piątek) należy zgłosić wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Do wykonywania zadań związanych z głosowanie korespondencyjnym wyznaczono Komisję Obwodową Nr 8
w Szkole Podstawowej w Kaliskach.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wójt Gminy Kościerzyna
/-/ Grzegorz Piechowski
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Kaszubskie uroczystości w Łubianie
- otwarcie sali dla organizacji pozarządowych
18 października w Łubianie
odbyły się bardzo ważne wydarzenia. Pierwszym z nich była
kaszubska msza święta pod
przewodnictwem Kapłana
Kaszubów, ks. Leszka Jażdżewskiego, który przekazał na
ręce Ireny Marszewskiej, prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. w Łubiane, portret
kaszubskiego biskupa, sługi
bożego Konstantyna Dominika.
Zrzeszenie otrzymało również od
ks. proboszcza z Łubiany „kluki”
z tabacznicą - insygnia władzy
na kaszubskiej wsi. Następnie
wszyscy z Kościoła przeszli do
szkoły, w której wyremontowano
salę mającą odtąd służyć
mieszkańcom sołectwa Łubiana.
Księża prowadzący uroczystości

kościelne poświęcili obiekt.
Następnie dokonano przecięcia
wstęgi i otwarcia pomieszczenia.
Wójt gminy Kościerzyna,
Grzegorz Piechowski, uroczyście
przekazał salę na rzecz
organizacji pozarządowych,
m.in. ZKP oddz. w Łubianie.
Następnie Karolina Kulas
zaprezentowała swoją pracę
maturalną poświęconą Majkowskiemu oraz Remusowi i jego
związkom z naszą wsią. Praca
Karoliny jest nowatorska, bo
kierowana do turysty przyjeżdżającego do Łubiany. Wielką
niespodzianką dla autorki była
publikacja jej pracy w formie
książkowej. Karolina miała
pierwszy raz możliwość wpisywania dedykacji swym czytelnikom. Przybyły do Łubiany
poeta i tłumacz kaszubski,
Stanisław Janke, wyrecytował
kilka swoich wierszy z tworzonego właśnie tomiku. Dokonywał
również wpisów do przetłumaczonego przez siebie na kaszubski „Pana Tadeusza”, który trafić
ma do Nowogródka, do muzeum
„Pana Tadeusza”. Brakuje tam
Epopei Narodowej w języku

kaszubskim. Po prezentacji pana Jankego,
prezes Wdzydzkiej Inicjatywy Rozwoju i
Turystyki, Łukasz Halboth podsumował konkurs plastyczny „Obrazy
przyrody i krajobrazu
oraz osób w twórczości
Adama Mickiewicza w
miejscach charakterystycznych zespołu tanecznego z łubiańskiej
dla Kaszub”. Laureaci otrzymali szkoły oraz chóru „Kościerska
nagrody. Należy wspomnieć, że Paka”.
wszystkie uroczystości uświetP. Kwidziński
niały występy kaszubskiego

pierwszaków
Dzień Edukacji Narodowej W dniuŚlubowanie
13 października 2014 wójta Grzegorza Świtały, pani
roku odbyły się w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu następujące uroczystości: pasowanie
uczniów klasy pierwszej, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczyste otwarcie placu
zabaw. Uczniowie mieli możliwość przedstawienia swojego
programu artystycznego w obecności władz Gminy Kościerzyna
w osobach pana wójta Grzegorz
Piechowskiego, pana zastępcy

W dniu 15 października 2014r.
tradycyjnie odbyło się uroczyste
spotkanie Grzegorza Piechowskiego - Wójta Gminy Kościerzyna z dyrektorami placówek
oświatowych. Spotkanie było
okazją do złożenia wzajemnych
podziękowań za podejmowanie
kolejnych trudnych działań,
których celem jest poprawa
jakości lokalnej edukacji.

W trakcie uroczystości dyrektorzy placówek oświatowych
otrzymali kwiaty, listy gratulacyjne oraz nagrody. Na ręce
dyrektorów zostały wcześniej
złożone przez Wójta Gminy
życzenia dla wszystkich pracowników szkół.
Red.

sołtys Mirosławy Niklas oraz
radnego pana Franciszka Niklas.
Największym zaineresowaniem
cieszyła się część dotycząca placu zabaw. Uczniowie z niecierpliwością czekali na moment, w
którym urządzenia zostaną oddane do ich użytku. Po wszystkim
dzieci i zaproszeni goście udali
się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów
klasy pierwszej.
Red.
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Turniej szachowy w Wielkim Podlesiu
25 października w Zespole Szkół
w Wielki Podlesiu odbył się II
Turniej szachowy o puchar wójta
Gminy Kościerzyna. Do rywalizacji stanęło 34 zawodników
walczących w trzech kategoriach: juniorzy do lat 18 oraz
seniorów, oczywiście organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach turnieju,
którzy zostali również nagrodzeni w kategorii młodzików.
Tegoroczny turniej został rozegrany systemem szwajcarskim –
9 rund, tempo gry 10 minut na

zawodnika. Nad całością zawodów czuwał sędzia Pan Zdzisław
Pelowski. Zwycięzcami zmagań
w poszczególnych kategoriach
zostali:
Juniorzy do lat 18:
I miejsce – Muchowski Bogumił
II miejsce – Jarzembiński
Mateusz
III miejsce - Grzesik Maciej
Seniorzy:
I miejsce – Gralak Przemysław
II miejsce – Cyra Dariusz
III miejsce – Tyda Krzysztof

Młodziki:
I miejsce – Janta-Lipiński Jakub
II miejsce – Muchowski Jakub
III miejsce -Jarzembiński Michał
Więcej informacji dotyczących
wyników można uzyska pod
adresem:
http://www.chessarbiter.com/turn
ieje/2014/ti_5062/results.html?l=
pl&tb=13_
Organizatorami turnieju był:
Pan Zbigniew Szarmach oraz Kazimierz Brzoskowski, Urząd Gminy Kościerzyna, Zespół Szkół w
Wielkim Podlesiu, Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki.

Kajakiem przez Pomorze
W ramach projektu strategicznego „Kajakiem przez
Pomorze’”, którego liderem jest
Samorząd Województwa Pomorskiego w gminie Kościerzyna
powstaną w pełni wyposażone
trasy kajakowe. Trasy będą
przebiegały rzekami: Wda, Pilica
– Graniczna - Trzebiocha,
Wi e r z y c a o r a z j e z i o r a m i
Wdzydzkimi. Inwestycja
przewiduje budowę przystani
kajakowych oraz przenosek, w
skład których będą wchodzić:
ciągi komunikacyjne, pola
biwakowe, parkingi, wiaty, ławostoły, suszarki na kajaki,
przyłącza energetyczne, ujęcia

wody. Przystanie oraz przenoski
mają powstać w 15 lokalizacjach
umieszczonych w 10 miejscowościach (Korne, Wieprznica,
Łubiana, Wdzydze, Rybaki,
Loryniec, Wielki Podleś, Nowa
Kiszewa, Grzybowski Młyn,
Czarlina). Inwestycja w bardzo
dużym stopniu wpłynie na
wzbogacenie oferty turystycznej
gminy Kościerzyna. Wstępne
koszty projektu na terenie naszej
gminy to prawie 2,5 mln zł
z założonym dofinansowaniem
w wysokości 85%.
G. Świtała

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
Starszy strażnik Adam Niklas, Aplikant Straży Gminnej
Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowi: Mł. Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219,
Asp. Sztab. 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

