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Dożynki Prezydenckie z udziałem mieszkańców Skorzewa
W dniach 12-13 września w
Spale odbyły się Dożynki
Prezydenckie. Województwo
Pomorskie podczas uroczystości
reprezentował wieniec przygotowany przez mieszkańców
Skorzewa, który okazał się najpiękniejszym podczas Dożynek
Gminy Kościerzyna. Tradycja
Dożynek Prezydenckich sięga
okresu międzywojennego. Po raz
pierwszy Starosta dożynek złożył życzenia gospodarzowi, Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu w Spale w 1927 r., rozpoczynając w ten sposób korowód
dożynkowy. Od 2000 roku
Dożynki świętowali w Spale Prezydenci: Aleksander Kwaśniewski, śp. Lech Kaczyński,
Bronisław Komorowski, a obecnie Prezydent Andrzej Duda.
Grupa wieńcowa pochodzi z
południowych Kaszub, z powiatu kościerskiego, z gminy Kościerzyna i składa się z mieszkańców miejscowości Skorzewo. W skład grupy wchodzą:

Pani Sołtys Katarzyna Formela
oraz Panie: Anna Krauze,
Małgorzata Brunka, Elżbieta
Formela i Maria Brunka.
Kompozycja wieńca składa się ze
zbóż - owsa, pszenicy, żyta,
jęczmienia i pszenżyta oraz lnu,
ziół i kwiatów rosnących na
polach i w ogrodach na terenie
sołectwa Skorzewo. Wieniec był
pleciony przy modlitwie i
śpiewie kaszubskim w stodole u
sołtysa. Była to ciężka praca
służąca podtrzymaniu tradycji
kaszubskiej. Od wielu lat praca ta
bardzo dobrze wspomaga
integrację mieszkańców sołectwa. Zespół przygotowywał się
do wyplatania wieńca już w
miesiącu lipcu zbierając kłosy
zbóż, zioła, kiedy to wiązano je w
pęczki i wieszano do suszenia. W
połowie sierpnia panie zaczęły
etap wyplatania wieńca. Dożynki, a szczególnie wieniec dożynkowy jest wyrazem wdzięczności
Panu Bogu za uzyskane plony i
jednocześnie prośbą o błogosła-

wieństwo na następny rok gospodarowania, gdyż zboża z
poświęconego wieńca rozsypuje
się na polach na terenie sołectwa.
Wśród 16 wieńców ocenianych
podczas Dożynek Prezydenckich w Spale ten skorzewski
uplasował się na 5 miejscu.

W konkursie wieńców wzięły
udział grupy reprezentujące
wszystkie województwa.
Gościem honorowym tegorocznego konkursu była Agata
Kornhauser-Duda - Małżonka
Prezydenta RP.
Red.

Wojewoda wręczył pozwolenie
na budowę obwodnicy
Jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w Pomorskiem nabiera
realnych kształtów. 19 października Wojewoda Pomorski Ryszard
Stachurski wręczył inwestorowi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku - pozwolenie na budowę obwodnicy
miasta Kościerzyny. Gminę Kościerzyna na uroczystości
reprezentowali Wójt Grzegorz Piechowski, Zastępca Wójta Grzegorz
Świtała i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bober.
Trasa ma mieć 7,6 km długości. Ominie miasto od południa, wyprowadzając ruch tranzytowy z zatłoczonego centrum. Powstaną cztery
węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii.
Termin oddania do użytku planowany jest na drugą połowę 2017 r.
Red.

Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2015 roku na sali posiedzeń Urzędu Gminy
Kościerzyna odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy
Kościerzyna. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z rąk Grzegorza
Piechowskiego Wójta Gminy Kościerzyna wyróżniania otrzymali
dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz 21 nauczycieli tych
placówek.
B. Jankowska

Fot. AD
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Żywność dla potrzebujących
Gmina Kościerzyna przystąpiła
do Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015. Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym jest
Stowarzyszenie Bank Żywności
w Chojnicach, natomiast Organizacją Partnerską o zasięgu
Lokalnym w Programie jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna. W
ramach programu Gmina Kościerzyna otrzymuje bezpłatnie
żywność, którą dystrybuuje
wśród osób najbardziej potrzebujących tego wsparcia. Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kościerzynie do pomocy w
ramach programu zakwalifikował 1000 osób, którzy są
mieszkańcami Gminy Kościerzyna. Z pomocy w ramach
programu mogą korzystać osoby i
rodziny, których dochód w
rodzinie nie przekracza 150 %
kryterium dochodowego w pomocy społecznej, o którym mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku osoby
samotnej jest to kwota 951 zł,
natomiast w rodzinie 771 zł na
osobę w rodzinie. W ramach
Programu od miesiąca lipca 2015
r. wydano osobom i rodzinom
potrzebującym 20.690 kg
żywności, o wartości 62.202 zł. Z
pomocy skorzystało 1000 osób,
wydano 3000 paczek żywnościowych, w których znajdowało
się minimum 6 produktów

żywnościowych. Wśród
nich: kasza jęczmienna,
makaron świderki, ryż
biały, płatki kukurydziane, mleko UHT, serek
t o p i o n y, g r o s z e k z
marchewką, koncentrat
pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa,
klopsiki w sosie pomidorowym,
olej rzepakowy. Z otrzymanych
produktów każda obdarowana
rodzina / osoba mogła przygotować pełnowartościowy posiłek. W ramach Programu POPŻ
Podprogram 2015 zostały przeprowadzone również działania
towarzyszące. Zorganizowano
„Warsztaty z zakresu planowania
budżetem domowym”, „Warsztaty kulinarne oraz „Spotkanie
z dietetykiem”. Z działań towarzyszących skorzystało 85 osób.
Żywność od początku do końca

trwania programu będzie wydawana proporcjonalnie do wielkości otrzymanych, regularnie co
miesiąc do końca roku bieżącego, z podziałem na 1000
osób, które zostały zakwalifikowane do programu. Program
cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród klientów pomocy społecznej.
Rodziny bardzo chętnie
odbierają żywność i są bardzo
zadowolone z takiej formy
pomocy.
B. Federowicz

Sukces zespołu „Môłi Kaszëbi” z Wąglikowic
Udany wyjazd był udziałem
wszystkich członków Zespołu
„Môłi Kaszëbi” z Wąglikowic. W
niedzielę 13.09.2015 r. uczniowie z Wąglikowic pojechali do
Wierzchucina w Gminie Krokowa na XI Przegląd Dziecięcych
Zespołów Regionalnych „Burczybas 2015”. Spotkanie zespołów rozpoczęło się w Kościele w
Wierzchucinie od udziału we
Mszy Św. koncelebrowanej

przez trzech księży w języku
kaszubskim. Następnie dzieci
ubrane w piękne stroje kaszubskie przemaszerowały w
asyście orkiestry na Plac Kaszubski, gdzie odbyło się
uroczyste otwarcie przeglądu
przez Włodarzy Gminy i Starostę
Pucka. Do konkursu przystąpiło
8 zespołów dziecięcych, które
zaprezentowały swoje repertuary. Występy wszystkich uczestników były
bardzo ciekawe,
tym bardziej
trudne zadanie
spoczęło na jury
przeglądu. Po
krótkim oczekiwaniu ogłoszono werdykt:
II miejsce „Môłi
Kaszëbi” z Wąg-

AL-ANON w Łubianie zaprasza
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 "ZAUFANIE" zaprasza w każdą środę w godz.
18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP, w
górnej sali, wejście od strony torów). W ostatnią środę miesiąca
organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich zainteresowanych.

likowic, zespół prowadzony
przez Panią Dorotę KutellaBurcon, Panią Bernadetę
Basendowską i Pana Jana Wera.
W tym momencie nastąpiła
wielka radość wśród wyróżnionych zespołów. Dla Zespołu
„Môłi Kaszëbi” było to tym
bardziej miłe, iż w tym roku
przypada 15-lecie istnienia
Zespołu, powołanego w listo-

padzie 2000 r. przez ówczesną
Panią Dyrektor Halinę Lemańczyk. Korzystając z wyjazdu
na przegląd uczniowie zwiedzili
również Zamek w Krokowej oraz
podziwiali piękne widoki z
wieży widokowej - Oko Kaszub”
w Gniewinie. W dobrych
humorach wrócili do domu.
B. Basendowska

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

Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie. Jaki jest
nasz cel? Trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu.
W jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy
siłę i nadzieję do wytrwania w trzeźwości. Może i dla Ciebie nadejdą
te radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz. Z pogodą ducha na
twarzy świat jest piękny. W 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.
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Nowe drogi w Gminie Kościerzyna
Dofinansowania na budowę czy
remonty dróg na dzisiejszym
rynku dotacji to prawdziwa
rzadkość. Gmina Kościerzyna
jednak korzysta z wszystkich
możliwych instrumentów. I tak w
miejscowości Niedamowo
zrealizowano z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
drogę śródpolną od Kościoła w
kierunku Nowego Niedamowa.
Długość nowo położonego
asfaltu to 0,6 km, koszty to ponad
312 tys. zł, a dofinansowanie na
poziomie 106 500 zł. Firma
wyłoniona w przetargu
i wykonująca drogę to
STRABAG Sp. z o. o. Inna droga,
której remont zaplanowano, to
droga leśna łącząca Juszki z

Ulica Kościelna w Skorzewie

Wąglikowicami budowana z
dofinansowaniem Nadleśnictwa
Kościerzyna. W budżecie gminy
Kościerzyna zabezpieczono
210 tys. zł, drugą taką kwotę
dokłada Nadleśnictwo. Droga ta
ma ok. 3 km długości. Będzie ona
wykonana z tłucznia. Oprócz
inwestycji realizowanych z
dofinansowaniem remontowane
są też inne drogi na terenie naszej
gminy, z wykorzystaniem
środków własnych z budżetu.
Red.

Nowa droga w Kaliskach

Dobrogoszcz

Niedamowo droga śródpolna
Kościerzyna Wyb., ul.Ogrodnicza

Droga przy boisku w Kornem

Remont drogi w Kornem

Mały Klincz, ul. Leśna i Lipowa

Wielki Podleś

Chodnik przy ulicy Sadowej
w Łubianie

Budowa ulicy Polnej
w Wielkim Klinczu

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży: Marburg-Kościerzyna
W dniach 01-06.09.2015 r.
odbyła się polsko-niemiecka
wymiana młodzieży, w której
udział wzięły łącznie z
nauczycielami 24 osoby: 8
uczniów z Niemiec oraz 12
uczniów z Polski (6 uczniów z
Gminy Kościerzyna i 6 uczniów
z Miasta Kościerzyna). Grupy
spotkały się w Krzyżowej w
pobliżu miasta Świdnica pod
Wrocławiem. Tam zaczęła się
wspaniała przygoda. Już pierwszego dnia rozpoczęto pracę
nad integracją zespołu. Pomagały w tym gry, które przygotowywał Bartek - prowadzący
wymianę, a także pani Jessica,
która w tym dniu pełniła funkcję
tłumacza, tak aby uczestnicy

wymiany mieli możliwość zrozumienia siebie nawzajem. Już
pierwsza gra integracyjna wzbudziła wielkie zainteresowanie i to
właśnie dzięki niej młodzież
bardzo szybko zapamiętała swoje
imiona, a nawet nawiązała ze
sobą dialogi. Z początku
rozmowy się nie kleiły, ale
szybko okazało się, że jest wiele
wspólnych tematów. Drugiego
dnia tuż po śniadaniu kolejne gry
integracyjne i zabawy językowe.
Następnie wspólny spacer po
ośrodku, którego myślą przewodnią było hasło: „Krzyżowa
dawniej i dziś”. Po południu
warsztaty, a po kolacji „Wieczór
polsko-niemiecki” i ognisko.
Trzeciego dnia pobytu w Krzyżowej zorganizowany został
wyjazd do Wrocławia, gdzie wraz
z przewodnikiem zwiedzono
wiele pięknych i ciekawych
miejsc takich jak: Panorama
Racławicka czy też Sky Tower
najwyższy budynek w Polsce.
Wieczorem zajęcia integrujące
grupę. Następny dzień młodzież
spędziła na miejscu biorąc udział

w warsztatach językowych
i kolejnej bardzo interesującej
wędrówce po Krzyżowej, poznając jej okolicę i historię. Tego
dnia wiele emocji dostarczył
wieczór filmowy mający na celu
przygotować obie grupy do
wyjazdu do Rogoźnicy (obóz
koncentracyjny Groß-Rosen,
działający w latach 1940-1945) i
Walimia (Muzeum Sztolni
Walimskich). Z upływem czasu
dwie różnonarodowe grupy,
które przybyły do „Krzyżowej”

Fundacji dla Porozumienia
Europejskiego, tworzyły jeden
zgrany zespół. Żal było się
rozstawać i odjeżdżać. Jednak
wspomnienia z pewnością
pozostaną na całe życie.
Red.
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Niezwykła lekcja historii w Wielkim Klinczu
18 września 2015 r. w Zespole
Kształcenia w Wielkim Klinczu
miała miejsce żywa lekcja
historii poświęcona 35-leciu
powstania NSZZ „Solidarność” z
udziałem Jana Antczaka,
zasłużonego działacza Związku
od 1980 r., więzionego w stanie
wojennym. Spotkanie zostało
przygotowane przy współpracy
dyrektora szkoły Wojciecha
Drzewińskiego, który w latach
90-tych pełnił m.in. funkcję
delegata WZD Sekcji Oświaty i
Wy c h o w a n i a R e g i o n u
Gdańskiego. Przybył również
wójt Gminy Kościerzyna
Grzegorz Piechowski, który na
prośbę Z. J. Brzezińskiego już w
lutym br. przyjął honorowy
patronat nad obchodami tej
ważnej rocznicy. Inicjatorami
lekcji byli Zdzisław i Elżbieta
Brzezińscy, nauczyciele i
działacze NSZZ „Solidarność”
od 1980 r. Rocznica powstania
„Solidarności” uświadomiła
nam, że chociaż zmieniła ona
oblicze Polski, a nawet Europy, to
w świadomości młodego
pokolenia Polaków nie zajmuje
poczesnego miejsca. Aby

przybliżyć młodzieży narodziny
wielkiego ruchu społecznego w
sierpniu 1980 r. bezkrwawej
rewolucji, zamiast nudnych
referatów i podniosłych akademii
lepiej organizować w placówkach oświatowych żywe lekcje
historii, zapraszać do udziału w
nich jeszcze żyjących uczestników tamtych wydarzeń. W ponad
dwugodzinnym spotkaniu
uczestniczyli uczniowie kilku
starszych klas gimnazjalnych. E.
i Zdz. Brzezińscy opracowali
scenariusz oraz zaprezentowali
staranną i bardzo interesującą
ekspozycję (z własnych zbiorów
archiwalnych) towarzyszącą
edukacyjnemu spotkaniu. Najważniejsze jednak okazało się i
niezapomniane wrażenie wywarło na wszystkich bez wyjątku
obecnych spotkanie z panem

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

Janem Antczakiem (78 lat),
bezkompromisowym, odważnym i bohaterskim działaczem
NSZZ „Solidarność”, więzionym w okresie stanu wojennego.
W sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku w ZPS
Lubiana, a od września 1980 r.,
przewodniczącym Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym
wprowadzonym 13 grudnia 1980
r. został aresztowany i uwięziony w Starogardzie Gd. Za nielegalną działalność związkową
został skazany przez Sąd
Wojewódzki w Gdańsku na 1 rok
i 2 miesiące więzienia.
W 2008 r. odznaczony Krzyżem

Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski przez prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Młodzież z
zapartym tchem słuchała
opowieści o stanie wojennym,
represjach, „ścieżkach zdrowia”,
okrucieństwie stosowanym przez
służbę bezpieczeństwa wobec
opozycji. Klamrami spinającymi
całość spotkania było wysłuchanie na początku pieśni
„Mury” Jacka Kaczmarskiego i
odśpiewanie na zakończenie
uroczystości solidarnościowego
hymnu „Żeby Polska była
Polską” Jana Pietrzaka.
E. i Z. J. Brzezińscy,
inicjatorzy lekcji
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Zmiana przepisów - wycinka drzew!
Informujemy, że od 28 sierpnia
2015 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące
wydawania zezwoleń na usuwanie drzew. Zmiany przepisów
przedstawiają się następująco.
Bez zezwolenia można usuwać
drzewa i krzewy w następujących
sytuacjach:
1. krzewów, których wiek nie
przekracza 10 lat;
2. krzewów na terenach
pokrytych roślinnością pełniącą
funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i
doboru gatunków posadzonych
roślin, z wyłączeniem krzewów
w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków
oraz na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na
wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm - w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm - w przypadku
pozostałych gatunków drzew;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących
na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na
terenach zieleni;
6. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu ze względu
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych;
7. prowadzenia akcji ratowniczej
przez jednostki ochrony przeciw-

pożarowej lub inne właściwe
służby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w
stanie nagłego zagrożenia życia
lub zdrowia;
8. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ
właściwy do wydania zezwolenia
na usunięcie drzewa lub krzewu,
potwierdzających, że drzewa lub
krzewy stanowią złom lub
wywrot;
9. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych,
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
Wniosek o zezwolenie mogą
składać właściciele nieruchomości lub ewentualnie posiadacze nieruchomości za zgodą
właścicieli. Zgodnie z nowymi
przepisami wniosek mogą składać również użytkownicy
wieczyści lub posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym po przedłożeniu
odpowiednich dokumentów.
Obecnie do wniosku należy
dołączyć plan nasadzeń zastępczych, jeżeli zezwolenie dotyczy:
wykonania prac inwestycyjnych,
drzew zagrażających mieniu,
drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi, przebudowy
zadrzewienia.
Zwracamy uwagę, aby we wniosku podawać obwody każdego
drzewa planowanego do usunięcia zmierzonym na wysokości
130 cm. Niedopuszczalne jest
podawanie liczby oraz obwodów
w przybliżeniu. Osoby fizyczne
jeżeli uzyskały zezwolenie na
cele nie związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej
zwolnione są opłat za usuwanie
drzew.
Wprowadzono nowe regulacje
dotyczące wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach. Obecnie zabieg pielęgnacyjny w koronie drzewa nie
może przekroczyć 30 %
rozmiaru korony za wyjątkiem:
usunięcia gałęzi obumarłych lub
nadłamanych; utrzymywania
uformowanego kształtu korony
drzewa; wykonania specjalistycznego zabiegu w celu
przywróceniu statyki drzewa.

Usunięcie powyżej 30%
rozmiaru korony stanowi
uszkodzenie drzewa, a powyżej
50 % stanowi zniszczenie drzewa. Właściciel nieruchomości
lub osoba które wbrew jego woli
dokonała: usunięcia drzew lub
krzewów bez zezwolenia,
zniszczenia drzewa lub krzewu;
uszkodzenia drzewa spowodowane wykonywaniem prac w
obrębie korony drzewa - ponosi
karę finansową nakładaną w
postępowaniu administracyjnym
przez wójta.

Poniżej przykłady niewłaściwie wykonanych zabiegów
pielęgnacyjnych.

W Urzędzie Gminy Kościerzyna oraz na stronie internetowej pod
a d r e s e m h t t p : / / w w w. k o s c i e r z y n a . p l / h o m e / Z d r o w i e %281%29/Wnioski-do-pobrania.aspx dostępny jest nowy wniosek o
wydanie zezwolenia. Pytania w sprawie usuwania drzew i krzewów
należy kierować do Pana Krzysztofa Lisakowskiego, który dostępny
jest w biurze Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, budynek
C, pok. 1B, tel. 586865980 lub tel. kom. 609138132, ewentualnie na
adres poczty elektronicznej k.lisakowski@koscierzyna.pl.

Wymiana azbestu na budynkach gminnych
Gmina Kościerzyna od kilku lat
uzyskuje dofinansowanie dla
mieszkańców, którzy zgłosili
chęć wymiany połaci dachowych

pokrytych azbestem. W tegorocznej edycji konkursu pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
realizowanego przez
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku dofinansowane zostało
również usunięcie
azbestu z dwóch budynków należących
do Urzędu Gminy

Kościerzyna, tj. sali wiejskiej w
Stawiskach oraz remizy w
Dobrogoszczu. Azbest został
zdjęty przez wyspecjalizowaną
firmę wyłonioną zgodnie z
przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Z obu
budynków zdjęto prawie 3 tony
azbestu. W Stawiskach powierzchnia dachu to 125 m2, natomiast
w Dobrogoszczu 98 m2.
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW wyniosło 85%.
Gmina za zdjęcie i odbiór płyt
azbestowych poniosła koszt w

wysokości zaledwie 245 zł. Za
położenie nowego pokrycia wraz
z obróbkami dekarskimi, już z
własnego budżetu, zapłacono
ponad 30 tys. Zł.
G. Świtała
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Spotkanie z ilustratorem Mikołajem Kamlerem
Dnia 7 i 8 października 2015r. w
Bibliotekach Publicznych w
Wąglikowicach, Skorzewie i
Wielkim Klinczu odbyły się
spotkania z panem Mikołajem
Kamlerem - ilustratorem książek
dla dzieci. Na wstępie nasz gość
zapytał dzieci, czy wiedzą czym
zajmuje się ilustrator? Wszyscy
świetnie znali odpowiedź na to
pytanie i przyznali, że nie jest to
łatwa praca. Wymaga ona znajomości tekstu, do którego trzeba
zrobić ilustracje, dużej wyobraźni i talentu. Ciekawe jest to, że
ilustrator jest współtwórcą książki i występuje na równi z pisarzem. Pan Mikołaj objaśnił, że
każda ilustracja charakteryzuje
się walorami bardzo pozytywnymi - jest zabawna, wychowawcza
pod względem estetycznym, nie
podaje nudy i schematu, różnorodna, bogata w indywidualności, pełna wrażliwości, inwencji i

fantazji oraz przekazuje rzetelną
wiedzę o świecie w sposób przyjemny i efektowny. Uczniowie
dowiedzieli się również, że
najważniejszą cechą dobrego
obrazu jest pokazanie czytelnikowi tego, co autor mógł
jedynie opisać słowami. Każda
ilustracja powinna być abstrakcyjna, przyciągająca, interesująca. Wyobrażnia czytelnika jest
niezwykle chłonna, a więc
ilustracja wyzwala określone
uczucia, niesie wartości poznawcze, modeluje i kształtuje wrażliwość, formułuje postawy moralne. Wszystko o czym jest mowa w tekście jest narysowane,
dlatego nieodzownym elementem książek dla dzieci są ilustracje. W dalszej części prezentacji
oglądaliśmy także urzekające
ilustracje pana Mikołaja, które
wprowadzały w niepowtarzalny
klimat tekstu. Spotkanie stało się

ciekawą formą edukacji na temat zakupionych przez uczestników
powstawania ilustracji książko- książek oraz rozdał autografy z
wej. Na zakończenie zaproszony małym rysunkiem.
W. Głodowska
ilustrator wpisał dedykacje do

REMUS w Łubianie
W sobotę 15 sierpnia 2015 roku
wystąpił na terenie OW Worzałówka w Łubianie Teatr Snów ze
spektaklem plenerowym
REMUS. Starania o właśnie ten
spektakl trwały aż 2 lata. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu
Pana Zdzisława Górskiego udało
się. Fundacja Teatru Snów
zrealizowała projekt "Wędrówki
Remusa", który był współfinansowany ze środków Województwa Pomorskiego. Na
zakończenie spektaklu Pani Felicja Baska Borzyszkowska dziękowała reżyserowi za genialne
wręcz odczytanie arcydzieła
literatury kaszubskiej „Żëcé i
przigòdë Remùsa” Aleksandra
Majkowskiego i wspaniały

sposób jego prezentacji. Podkreślała trafność wyboru miejsca
spektaklu, jakim jest Łubiana w
powieści Lipińskie Pustki, gdzie
właśnie wychowywał się bohater
powieści Remus. Przedstawiła
też gości, którzy przyjechali do
Łubiany, by obejrzeć „Wędrówki
Remusa” w wykonaniu niepowtarzalnego Teatru Snów. Byli
wśród nich: Blanche Krbeckch
tłumaczka powieści na język
angielski, Renata Mistarz
konsultantka Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku, kaszubscy literaci i twórcy ludowi, nauczyciele regionaliści, studenci
gdańskich uczelni. Pani Fela
wręczyła reżyserowi podręcznik
do IV etapu nauczania języka

kaszubskiego, w którym znalazły się zdjęcia z kilku scen z Remusa w wykonaniu Teatru Snów.
Podkreślała, że zaprezentowanie
Remusa przez Teatr Snów zasługuje na szczególne wyróżnienie,
a sposób jego prezentacji służy
promocji i lepszemu poznaniu
cennej dla Kaszubów powieści.
Wyraziła nadzieję, że Remusa w
wykonaniu Teatru Snów obejrzą
mieszkańcy całych Kaszub.
M. Żurek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie informuje, że w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowej, wymagającej interwencji pomocy społecznej, należy
zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9
- telefonicznie pod numerem 58 686 65 57 lub 58 680 85 82,
kom. 606 435 337
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Jako gmina Kościerzyna wraz z
innymi 19 gminami z terenu powiatu kościerskiego, starogardzkiego i gdańskiego jesteśmy członkiem Związku Gmin
Wierzyca. Związek ten został
powołany w jednym celu,
ogólnie mówiąc: zagospodarowania odpadów komunalnych na
terenie gmin należących do
Związku. Oznacza to, że odpady
produkowane w gospodarstwach
jednorodzinnych, przedsiębiorstwach, nieruchomościach letniskowych, ośrodkach wczasowych czy też sklepach należą do
Związku Gmin Wierzyca.
Informujemy, że z dniem 1 października 2015 r. zmianie uległy
stawki - opłaty dla mieszkańców
i przedsiębiorców za odbiór
odpadów. W związku z tym każdy z Państwa otrzymał pisemną
informację o zmianie cen. Przypominamy, że obecnie opłaty od
mieszkańców wynoszą:
- dla odpadów zbieranych selektywnie: 24 zł od gospodarstwa
jednoosobowego i 54 zł od
gospodarstwa wieloosobowego;
- dla odpadów zbieranych nieselektywnie: 42 zł od gospodarstwa jednoosobowego i 81 zł od
gospodarstwa wieloosobowego.
Zmiany, do jakich doszło przy
powołaniu Związku Gmin

Wierzyca są następstwem wprowadzonej przez Sejm RP tzw.
nowej ustawy śmieciowej,
według której gminy stają się
właścicielami wytworzonych
przez ich mieszkańców śmieci.
Smutny jest fakt, że część z nas
przyczynia się do podwyżki cen
wywozu śmieci poprzez:
- nie deklarowanie wszystkich
osób zamieszkujących w
budynkach wielorodzinnych,
- nie deklarowanie zamieszkania
w budynkach jednorodzinnych mimo zamieszkiwania,
- nie płacenia na bieżąco za
wywóz śmieci,
- nie deklarowanie prawdziwej
ilości oddawanych odpadów w
przypadku terenów niezamieszkałych (ośrodki wczasowe i
inne zakłady pracy).
Niestety, prawie co dziewiąta
osoba z nas, która zadeklarowała
odbiór odpadów, nie płaci za
realizowaną usługę. Z danych
ZGW wynika, że we wrześniu
stan zadłużenia mieszkańców z
tytułu nie płacenia za wywóz
odpadów wynosił blisko 4,5
mln złotych. Oznacza to brak
płynności finansowej, a tym
samym problemy z wypłacalnością Związku Gmin Wierzyca.
Innymi słowy - ludzie nie płacą i
brak jest pieniędzy na zapłatę tak

firmom odbierającym odpady,
jak i na zapłatę za odbiór śmieci
na wysypisku. Dodać należy, że
Związek nie prowadzi innej
działalności, z której mógłby
“przerzucać” finanse na konto
niezapłaconych przez mieszkańców opłat.
Kolejnym problemem jest
wzrost ilości odbieranych
odpadów oraz zmniejszenie
liczby mieszkańców i tak:
- w 2012 roku teren objęty
działalnością Związku Gmin
Wierzyca miało zamieszkiwać
blisko 196,5 tysięcy ludzi,
natomiast zgodnie z deklaracjami złożonymi przez
mieszkańców w kwietniu 2015
roku na terenie Związku Gmin
Wierzyca mieszka już tylko
nieco ponad 166 tysięcy osób (w
gminie Kościerzyna odpowiednio ok. 15 tys. mieszkańców, a wg deklaracji do ZGW ok.
13 tys.);
- w 2012 roku (zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami) na
terenie Związku Gmin Wierzyca
zebrano nieco ponad 38,8 tysięcy ton odpadów, natomiast w
2014 roku było to już ponad 57
tysięcy ton, a w 2015 roku przewiduje się ponad 60 tysięcy ton.
Co dzisiaj w ramach gospodarki
odpadami na terenie Związku

Gmin Wierzyca mamy?
- odbieranie odpadów w podziale
na surowce, zmie-szane, bio,
- odbieranie w koszach, a nie
workach,
- dwa razy w roku zbiórka
odpadów wielkogabarytowych,
- Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w
Kościerzynie (PSZOK) - każdy
może w ciągu roku oddać 1 m3
odpadów przywożąc je na
miejsce,
- każda nieruchomość zamieszkała może raz w roku zamówić
tzn. BigBag - 1 m3 na gruz z
własnego remontu. Częstotliwość odbioru musi być zgodna z
obowiązującym harmonogramem, który każdy z Państwa
powinien był otrzymać (jest on
dostępny również na naszej
stronie internetowej). Prosimy o
wspólną troskę i zainteresowanie
sposobem, w jaki wszyscy prowadzimy zbiórkę odpadów komunalnych, tak aby każdy z nas
dokonywał jej zgodnie z określonymi przepisami, tym samym
przyczyniając się do dbałości o
nasz wspólny interes. Prosimy
również o terminowe płatności za
odbiór odpadów komunalnych,
co przyczyni się do zwiększenia
płynności fi-nansowej Związku
Gmin Wierzyca.
Red.

Druga Schetynówka w Gminie Kościerzyna
Gmina Kościerzyna podpisała
umowę o dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji
dróg gminnych w Nowym
Klinczu. Przez prawie rok trzymaliśmy kciuki i w końcu się
udało. Pierwotnie z dofinansowania skorzystało tylko 13 gmin
z terenu województwa pomorskiego (Gmina Kościerzyna była

na 17 miejscu w kolejce).
Uzyskane oszczędności przy
realizacji 13 inwestycji w innych
gminach pozwoliły Wojewodzie
Pomorskiemu na podpisanie
kolejnych czterech umów z
gminnymi samorządami, w tym z
Gminą Kościerzyna. Głównym
warunkiem dofinansowania jest
zrealizowanie zadania nie-

zwłocznie po wyłonieniu
Wykonawcy zadania. Zakres
zadania to modernizacja około
1,5 km gminnych dróg
powiązana z budową nowych
chodników oraz budową kanalizacji deszczowej. Zadanie jest
dofinansowane w 50% z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Edycja
II Bezpieczeństwo Dostępność

Rozwój. Do postępowania przetargowego przystąpiły cztery
firmy. Najniższą cenę za wykonanie przedmiotowej drogi
zaproponowała firma EUROVIA
sp. z o. o. - 1 876 766,69 zł.
Dnia 09.10.2015r. podpisano
umowę z wykonawcą, termin
wykonania zadania to
30 listopad 2015 r.
G. Świtała
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Spotkanie z operatorami turystycznymi
30 września w Urzędzie Gminy
Kościerzyna odbyło się
spotkanie właścicieli obiektów
turystycznych działających na
terenie Gminy Kościerzyna.
Zaproszenia wystosowano do ok.
100 operatorów turystycznych
działających w kategoriach:

agroturystyka, turystyka wiejska,
hotele, motele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pola
kempingowe oraz inne nie
sklasyfikowane działające w
sektorze świadczenia usług bazy
noclegowej. Szkoda, że na
zaproszenie władz odpowie-

działa tylko przysłowiowa
garstka operatorów - w
spotkaniu uczestniczyło 11 osób.
Głównym tematem zorganizowanego spotkania było
przedstawienie działalności
Centrum Usług Turystycznych,
analiza ankiet przeprowadzonych wśród turystów podczas sezonu turystycznego, nowe
planowane inwestycje turystyczne na terenie Gminy Kościerzyna. Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach, które
od lipca zeszłego roku świadczy
usługi informacji turystycznej, w
tym roku działało od 1 maja do
30 września, przez 7 dni w tygodniu. Obiekt został dofinansowany przez Unię Europejską z
Lokalnej Grupy Rybackiej
„Morenka” w roku 2014. Siedziba CUT dodatkowo jest
miejscem, w którym mieści się
wystawa regionalna, a także
kącik zagospodarowany przez
przedmioty zapraszające do

Muzeum Kaszubskiego Parku
Etnograficznego we Wdzydzach.
W dolnej części Centrum stacjonuje WOPR. CUT jest zapleczem dla wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno rozrywkowych, które odbywają się na
terenie Wdzydz. W lipcu i sierpniu było też uruchomione kino
letnie. Ponadto biorąc pod uwagę
potrzeby turystów w sezonie
letnim CUT zapraszał dzieci na
zajęcia tematyczne prowadzone
przez animatora. Zajęcia poprzez
zabawę miały na celu przekazywanie wiedzy o walorach
przyrodniczych, ale także o kulturze Kaszub. Pomimo niewielkiej ilości operatorów turystycznych biorących udział w spotkaniu było ono okazją do dyskusji,
zgłaszania wielu kreatywnych
pomysłów do działania, wymiany zdań i doświadczeń nad
usprawnieniem obsługi turystycznej na rok następny.
M.. Lamkiewicz

Turniej sołectw gminy Kościerzyna
W związku ze zmienną pogodą
panującą podczas Dożynek
Gminnych 2015 na Wętfiach
Turniej Sołectw, który organizowany jest od 2012 roku, został
przeniesiony na sobotę

10 października i odbył się w hali
sportowo-widowiskowej w
Wielkim Klinczu. Pierwsza
konkurencja, która miała miejsce
podczas dożynek, czyli konkurs
wieńców był też pierwszą
konkurencją Turnieju Sołectw.
Kolejne konkurencje to rzut jajkiem, sztafeta ziemniaczana
wraz z obieranie ziemniaków i
siatkówka. Zwycięzcą w kategorii „wieniec” zostało sołectwo
Skorzewo, o czym wszyscy
pewnie wiedzą, ponieważ jako
nagroda reprezentowało województwo pomorskie na dożynkach prezydenckich, zajmując
tam 5 miejsce. Również w kategorii rzutu jajkiem bezkonkurencyjna była ekipa z sołectwa
Skorzewo, rzucając i chwytając
jajko na odległość 19 metrów. W
ramach kolejnej konkurencji sztafety ziemniaczanej najlepsze
sołectwo to Mały Klincz. Jego
zawodnik wykonał najszybciej
rzut ziemniakami z odległości
6 m do wiadra oraz oskrobanie
tych ziemniaków. Ostatnia konkurencja to rozgrywki piłki siatkowej. W tym zadaniu dominowała reprezentacja Łubiany,
która w zaciętym finale pokonała

mieszkańców Skorzewa. Tak też
pierwsze trzy miejsca po podsumowaniu punktów w Turnieju
Sołectw Gminy Kościerzyna
2015 zajęły:
1. Skorzewo
2. Nowy Klincz
3. Łubiana
Pozostałe sołectwa uczestniczące w turnieju uzyskały jednakową liczbę punktów. Sołectwa
Sarnowy, Kłobuczyno i Mały
Klincz. Nagrodami dla trzech
najlepszych sołectw były puchary oraz wykaszarki spalinowe.
G. Świtała
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Kaszuby Cup 2015
W dniach 28-30 sierpnia 2015 r.
na boisku sportowym Gminy
Kościerzyna w Łubianie odbył
się I Turniej Piłki Nożnej
"Kaszuby Cup 2015". W
rozgrywkach turniejowych
wzięło udział 13 drużyn z całej
Polski, gdzie dzieciaki z Naszej
Gminy z klubu Ceramik Łubiana
mogły rozegrać mecze i
spróbować swoich sił ze
szkółkami piłkarskimi, które
prowadzone są przy profesjonalnych klubach piłkarskich. Na zaproszenie do
udział w turnieju prócz lokalnych
drużyn tj. Kaszubia Kościerzyna,
Cartusia Kartuzy, U2 Bytów,
odpowiedziały: Lechia Gdańsk,
Wa r t a P o z n a ń , L e g i o n
Warszawa, Gwiazda Bydgoszcz,

Iras Czaplinek, Football School
Ciechanów, Varsovia Warszawa
oraz młodzi adepci piłki nożnej z
Juventus Academy. W trakcie
trwania turnieju pod czujnym
okiem sędziów Krzysztofa
Recław i Krzysztofa Pawłowskiego nasze pociechy rozegrały
blisko 50 spotkań w duchu Fair
Play, w których mogliśmy
podziwiać 182 zdobyte bramki.
Dzięki życzliwości sponsorów i
partnerów wszyscy zawodnicy
mieli zapewnione posiłki i
noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym "Kormoran" w
Sycowej Hucie. Każdy z
uczestników otrzymał pamiątki
związane z naszym regionem.
Ponadto firma Kubaro sp. z o.o.
zasponsorowała nagrodę główną,

którą jest wspólny udział z
angielskimi drużynami Cardriff
City F.C. i Swansea City A.F.C w
obozie piłkarskim w roku 2016.
Ponadto podczas trwania
turnieju wszyscy zawodnicy
mogli wziąć udział w warsztatach i pokazach Football
Freestyle zorganizowanych

przez Przemka Mistrzaka i Stasia
Kościelnego. W niedzielę 30
sierpnia 2015 r. po finałowym
meczu poznaliśmy zwycięzców
turnieju… Akademię Piłkarską
Lechii Gdańsk 2004. W Wielkim
Finale zmierzyły się zespoły
Lechii Gdańsk (obecnego
Wicemistrza Polski Juniorów) i
Legionu Warszawa, gdzie młodzi
mazowszanie ulegli młodym
pomorzanom 0:5. Dekorację
Zwycięzców, nagrody i puchary
wręczył Pan Wójt Gminy
Kościerzyna Grzegorz Piechowski, który pogratulował
młodym piłkarzom i życzył
dalszych sukcesów. Miejmy
nadzieję, że dzięki przychylności
lokalnych władz kolejna edycja
Tu r n i e j u " K a s z u b y C u p "
odbędzie się w liczniejszym
gronie przy większym zaangażowaniu lokalnych drużyn. Za
okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy firmom i
partnerom: Kubaro sp. z o.o.,
M.M Auto Marcin Modrzejewski, Ośrodek Wypoczynkowy
"Kormoran", Zakład Porcelany
Stołowej "Lubiana", Członkom
Koła PTTK Nr. 3 przy Stoczni
Marynarki Wojennej w Gdyni,
Lubiana-Hurt sp. z o.o., Sołectwo
Łubiana, Serwisowi Sportowemu "SportowaKoscierzyna.pl" oraz Proboszczowi
Parafii p.w. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Łubianie ks.
Mieczysławowi Gajewskiemu.
O. Żołdowicz
LKS Ceramik Łubiana
zdjęcia dzięki
uprzejmości serwisu
"Sportowakoscierzyna.pl"
Fot. Mateusz Dublinowski
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Otwarty turniej tenisa stołowego w Łubianie
W dniu 03.10.2015 na sali gimnastycznej przy Zespole Kształcenia w Łubianie odbył się
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa wsi
Łubiana. Oficjalnego otwarcia
dokonał dyrektor szkoły Mirosław Pepliński, który życzył
wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji i mile spędzonego czasu. W turnieju wystartowało 32 zawodników, którzy
rywalizowali ze sobą w czterech
kategoriach wiekowych. Szkoła
podstawowa, gimnazjum oraz
35+ rozgrywały turniej systemem każdy z każdym natomiast
kategoria 17-35 systemem tzw.
rosyjskim - do dwóch przegranych.

KAT.17-35 Mężczyzn
1. Główczewski Łukasz
2. Szopiński Tomasz
3. Mierski Mateusz
KAT. 35+ Mężczyzn
1. Piankowski Sławomir
2. Wierzba Sławomir
3. Obojski Lesław
Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, a najlepsza trójka puchar i medale.
Wszystkim w imieniu organizatora dziękuję za udział w zawodach, sportową wolę walki fair
play życząc dalszych sukcesów w
pięknej dyscyplinie sportowej
jaką jest tenis stołowy. Dziękuję
współorganizatorom: dyrektorowi Zespołu Kształcenia panu
Mirosławowi Peplińskiemu oraz
panu sołtysowi Marcinowi ŻurKlasyfikacja końcowa tur- kowi. Organizatorzy dziękują:
nieju:
sędziom: pani Marzenie Worzała,
KAT. Podstawówka Dziewczęta:
1. Kropidłowska Wiktoria
KAT. Podstawówka Chłopców
1. Kulas Damian
2. Obojski Przemysław
3. Kropidłowska Wiktoria
4. Jendernal Maurycy
KAT. Gimnazjum Chłopców
1. Lorbiecki Kamil
2. Worzała Julian
3. Zblewski Robert
KAT. 17- 35 Kobiet
1. Litwin Kamila
2. Zinka Natalia

panom: Marcinowi Błaszkowskiemu, Robertowi Cieszyńskiemu, Benedyktowi Skwierawskiemu, którzy sprawnie i z wielkim zaangażowaniem prowadzili
zawody, Krzysztofowi Gackow-

skiemu (transport), Lesławowi
Obojskiemu, Bogdanowi Peplińskiemu oraz wszystkim którzy
przyczynili się do zorganizowania turnieju.
K. Kropidłowski
Prezes Klubu Sportowego Łubiana

Turniej szachowy w Wielkim Podlesiu
10 października 2015 r. w
Zespole Szkół w Wielkim
Podlesiu odbył się III Turniej
Szachowy o Puchar Wójta
Gminy Kościerzyna. W turnieju
wzięło udział 26 zawodników,
spośród których wyłoniono
zwycięzców w kategorii SENIOR, JUNIOR i KOBIET oraz
najlepszy mieszkaniec Gminy
Kościerzyna. Dzięki inicjatywie
Pana Zbigniewa Szarmach,

wsparciu Urzędu Gminy Kościerzyna, Zakładu Sportu, Kultury i
Turystyki, Pana Tadeusza Bober - Radnego Gminy Kościerzyna
oraz obsłudze imprezy
przygotowanej przez
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Wielkim
Podlesiu cała impreza spotkała się z uznaniem osób
w niej uczestniczących.
Red.
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