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W wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Kościerzyna
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń.
Niech nadchodzące dni upłyną Państwu w pełnej miłości i nadziei rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok przyniesie spokój i wiele szczęśliwych chwil.
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Kościerzyna

Andrzej Bober

Grzegorz Piechowski

Święty Mikołaj odwiedził Gminę Kościerzyna
Święty Mikołaj nie zapomniał o
najmłodszych mieszkańcach
gminy Kościerzyna. Miał
mnóstwo pracy już od piątku 4
grudnia, kiedy to odwiedzał
nasze pociechy w przedszkolach
w Kłobuczynie, Wielkim Klinczu, Wąglikowicach, Łubianie i
Niedamowie. Pięknie przystro-

jone pomieszczenia w akcentach
świątecznych, mnóstwo czerwonych kubraczków i czapek.
Radość dzieci, że Święty Mikołaj
o nich nie zapomniał i zawitał z
tradycyjnym worem słodkich
łakoci. Spotkaniom towarzyszyły
wierszyki, piosenki i wspólna
zabawa. Warto zauważyć, że
dzieci również nie zapomniały o
Mikołaju obdarowując go w
podziękowaniu za pamięć laurką
wykonaną przez małe zgrabne
rączki przedszkolaków. Spóźniony Mikołaj z pomocnikami w
poniedziałkowy ranek 7 grudnia
zawitali do przedszkola i szkoły
w Skorzewie, gdzie dzieci

wyczekiwały na gościa w
czerwonym kubraczku z
workiem podarunków, a same
przygotowały kiermasz świątecznych ozdób i upominków.
Uczniowie Szkoły w Nowym
Klinczu zaskoczeni byli wizytą
brodatego siwego pana, który
przybył z wielkim worem
słodyczy dla każdego ucznia
szkoły.
Mikołajowy weekend w Gminie
Kościerzyna przygotował
Zakład Sportu, Kultury i
Turystyki.
M. Lamkiewicz
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Nadanie imienia gimnazjum w Wąglikowicach
W dniu 10 listopada br. w Zespole
Szkół w Wąglikowicach odbyły
się ważne uroczystości. Pierwsza
to 15-lecie nadania imienia Szkole
Podstawowej NSZZ Solidarność.
Druga to nadanie Publicznemu
Gimnazjum imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Szkoła przygotowywała się
na to wydarzenie bardzo długo. Już
cztery lata temu, gdy do parafii
WNMP zostały sprowadzone
relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki koło teatralne "Magali"
przedstawiło inscenizację pt. "Nie
wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba być człowiekiem".
Wówczas obecny na uroczystości
przyjaciel ks. Jerzego pan Jan
Marczak zaprosił koło teatralne do
Warszawy, aby aktorzy wystąpili
przed publicznością warszawską i
mieszkańcami pamiętającymi ks.
Jerzego. Wówczas wzruszeniom
nie było końca i przyjaźnie tam
zawarte przetrwały do dziś.
Dlatego na ceremonię nadania
imienia przybyła zwarta grupa
Warszawiaków na czele z
przyjacielem ks. Jerzego panem
Janem Marczakiem i siostrzenicą
ks. Jerzego panią Grażyną Siemion
oraz pocztem sztandarowym z
Huty Warszawa. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą świętą pod
przewodnictwem ks. Biskupa
Ryszarda Kasyny, na której został
poświęcony sztandar gimnazjum.
Warto wspomnieć, że towarzyszyły mu sztandary: Solidarność
Huta Arcelor Mitta Warszawa,
Solidarność "Port Gdański",
Solidarność Gdańska Stocznia
Remontowa, Rada oddziału NSZZ
Solidarność Kościerzyna - Muzeum Wdzydzkiego Parku Etnograficznego, Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Pomorskiego oraz Szkoła Podstawowa
im. NSZZ Solidarność. Następnie
przed szkołą została odsłonięta

tablica pamiątkowa z wizerunkiem
bł. ks. J. Popiełuszki. W
odsłonięciu tablicy brali udział:
pani kurator Elżbieta Wasilenko,
zastępca przewodniczącego KK
NSZZ Solidarność pan Tadeusz
Majchrowski, siostrzenica ks.
Jerzego pani Grażyna Siemion i
przyjaciel ks. Jerzego pan Jan
Marczak. Poświęcenia dokonał ks.
Biskup Ryszard Kasyna. Następnie wszyscy przeszli na salę
gimnastyczną, gdzie pan dyrektor
Sławomir Grzyb przywitał
wszystkich gości. W uroczystości
uczestniczyli księża dekanatu
kościerskiego z Biskupem Diecezji Peplińskiej ks. Ryszardem
Kasyną, przedstawiciele gminy na
czele z Wójtem Gminy Kościerzyna panem Grzegorzem Piechowskim i Przewodniczącym
Rady Gminy panem Andrzejem
Bober, władze oświatowe z panią
kurator Elżbietą Wasilenko i
dyrektor Delegatury w Kościerzynie panią Haliną Uchman,
władze Związku Zawodowego
Solidarność z zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność
panem Tadeuszem Majchrowskim
i przewodniczącym ZRG NSZZ
Solidarność panem Krzysztofem
Doślą oraz mili goście, którzy byli
współorganizatorami tej uroczystości. Po przywitaniu gości,
rodzice przekazali sztandar panu
dyrektorowi, a następnie pan
dyrektor uczniom. Po przekazaniu
sztandaru uczniowie gimnazjum
złożyli ślubowanie. Kolejnym
punktem uroczystości było symboliczne wbicie gwoździ, a potem
Portowa Straż Pożarna "Florian"
udekorowała sztandar medalem
PSP za krzewienie wiedzy o
ochronie przeciwpożarowej wśród
dzieci i młodzieży. Po czym
sztandary opuściły salę i w
następnej kolejności wystąpili
uczniowie z koła teatralnego
"Magali" z programem artystycznym pt. "Mój Popiełuszko".
Program został bardzo ciepło
przyjęty przez wszystkich zebranych gości. Owacje trwały na

stojąco bardzo długo. Po przedstawieniu wystąpili zaproszeni
goście. Nie szczędzili pochwał
nad przygotowaniem programu i
grze aktorskiej dzieci, składali
życzenia szkole. Uczniowie z koła
teatralnego też poprosili o głos i
podziękowali za napisanie scenariusza i przygotowanie ich do
występu swojej opiekunce pani
Małgorzacie Grzyb. Pani Małgorzata podziękowała im za takie
spontaniczne podziękowanie i
powiedziała, że w takich momentach człowiek wie dlaczego
wybrał zawód nauczyciela.
Przedstawiciele gdańskiej "S"

za pomoc w zakupie sztandaru i
organizacji tej uroczystości.
Podziękował także wszystkim
Rodzicom, Kole Gospodyń z
Wąglikowic i Loryńca za upieczenie ciast. Pracownikom szkoły
za zaangażowanie i pomoc w
organizacji tej uroczystości.
Najmłodsi uczestnicy czyli dzieci i
młodzież otrzymała na sali gimnastycznej ciasta i napoje, a dorośli
przeszli na hol, gdzie mogli się
posilić specjałami przygotowanymi przez pracowników szkoły.
Goście dzielili się spostrzeżeniami z obejrzanego montażu
słowno-muzycznego "Mój

wręczyli wyróżniającym się
uczennicom
Alicji Kąkol i
Zuzannie Pirch stypendia z
Funduszu Stypendialnego NSZZ
"S". Na końcu pan dyrektor
podziękował wszystkim, że
uczestniczyli ze społecznością
szkolną w tym uroczystym dniu.
Podziękował przyjaciołom szkoły

Popiełuszko", uczestnictwa w
uroczystości i podkreślali domową
atmosferę tego wydarzenia.
Zwracali uwagę, że ile razy
pojawią się w tej szkole to urzeka
ich charakter i klimat tej
społeczności.
Red.

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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25-lecie nowej szkoły w Łubianie
Historia szkoły w Łubianie sięga
1834 r. Początkowo był to
jednoklasowy drewniany budynek, który po kilkudziesięciu
latach funkcjonowania spłonął.
Następnie pod koniec XIX wieku
powstał nowy z czerwonej cegły
(na tak zwanym "dołku"). Dzieci
uczyły się w nim do 1990 r., kiedy
to oddano do użytku piękny
budynek szkoły, która istnieje do
dziś. Z tej to okazji w czwartek,
26 listopada br., w Zespole
Kształcenia w Łubianie uroczyście obchodzono 25-lecie
istnienia nowej szkoły połączone
ze Świętem Patrona - Adama
Mickiewicza. Na zaproszenie
organizatorów licznie przybyli

goście - władze samorządowe,
księża, dyrektorzy szkół gminnych, emerytowani dyrektorzy,
nauczyciele i pracownicy łubiańskiej placówki, ponadto
zasłużeni, którzy w drugiej
połowie lat 80-tych przyczynili
się do powstania szkoły.
Uroczystość rozpoczęła Msza
św., którą koncelebrowali
miejscowi księża. Następnie
wszyscy goście, uczniowie i
pracownicy przeszli do szkoły na
obchody rocznicowe. Po
wprowadzeniu sztandarów,
odśpiewaniu hymnu i powitaniu
wszystkich przez dyrektora pierwsza dyrektorka nowej uroczystość wiersz. Następnie
szkoły Mirosława Peplińskiego szkoły i odczytała napisany przedstawiono krótką historię
głos zabrała pani Ewa Niklas - przez siebie specjalnie na tę szkoły. Po prezentacji gimnazjaliści przedstawili montaż
słowno-muzyczny pt. "Inspiracje
Panem Tadeuszem". Po występie
gimnazjalistów na scenę weszli
młodsi uczniowie, którzy zaprezentowali pokaz śpiewu i tańca
kaszubskiego. Nie zabrakło
okolicznościowych przemówień
i podziękowań. Miłą, słodką,
niespodzianką był wielki tort dla
wszystkich uczniów Zespołu
Kształcenia w Łubianie.
M. Pepliński

Szkolne spotkania z kościerskimi morsami
2 listopada zakończyły się
spotkania podopiecznych
naszych szkół z członkami
Kościerskiego Klubu Morsa. W
czasie spotkań, które odbyły się w
każdej placówce Gminy
Kościerzyna, uczniowie mogli
zapoznać się z zasadami
zdrowego trybu życia i formami
aktywności fizycznej. Poza tym
członkowie klubu szczegółowo
opisali swoją specjalność, czyli
zimowe kąpiele morsów, ich
wpływ na organizm człowieka
oraz profesjonalne techniki

kąpieli zapewniające bezpieczeństwo. Członkowie Klubu
przygotowali szczegółowy
program spotkań, które prowadzili w oparciu o barwną
prezentację multimedialną.
Całość przedsięwzięcia cieszyła
się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów i nauczycieli.
Warto zaznaczyć, że celem
spotkań nie było tylko przedstawienie tajników morsowania,
ale promowanie wśród młodych
szeroko rozumianego zdrowia
fizycznego, niezwykle istotnego

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 zainte-resowanych.

w okresie dzieciństwa i dojrzewania, mającego wpływ na
większość aspektów życia.
Kościerski Klub Morsa "Forrest
Gump" powstał w 2005 roku i
obecnie liczy około 100
członków. Celem Klubu jest
popularyzacja różnorodnych
zachowań prozdrowotnych
wśród lokalnego społeczeństwa.
Morsy w ciągu całego roku
praktykują formy aktywności
takie jak: bieganie, jazdę
rowerem, Nordic Walking,
spływy kajakowe. W sezonie od

października do kwietnia
spotykają się na cotygodniowych kąpielach w jeziorze
Dobrogoszcz. Kościerskie
morsy biorą udział w wielu
krajowych i międzynarodowych imprezach. Świetnie
sprawdzają się również w roli
organizatorów eventów takich
jak noworoczna kąpiel morsów
nad jeziorem Gałęźnym, czy
Bieg Morsa, będący zarazem
największą imprezą biegową na
terenie Ziemi Kościerskiej.
Red.

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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Stypendia dla najlepszych
59 uczniów i studentów otrzymało Stypendia Edukacyjne
Gminy Kościerzyna. Podczas
uroczystego spotkania w dniu 3
grudnia stypendia wręczył Wójt
Grzegorz Piechowski. Stypendium Edukacyjne to wyróżnienie
dla szczególnie uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów
mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna. Aby je otrzymać,
należy spełnić wysokie kryteria,
określone w uchwale Rady
Gminy. W przypadku studentów
jest to średnia co najmniej 4,6
oraz aktywność w życiu lokalnej
społeczności, działalność w kole
naukowym, udział w pracach
badawczych lub inne znaczące
osiągnięcia. Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych muszą
wykazać się średnią co najmniej

5,2 oraz przedstawić dodatkowe
osiągnięcia i zaangażowanie na
rzecz szkoły lub lokalnego
środowiska. Stypendyści z gimnazjów są zobowiązani legitymować się średnią co najmniej
5,3, a ze szkół podstawowych 5,5 oraz być laureatem bądź
finalistą olimpiad i konkursów
przedmiotowych lub legitymować się szczególnymi uzdolnieniami, a także działać społecznie
na rzecz lokalnego środowiska.
W 2015 roku wyróżniono 59
takich osób: Bartosz Marczyk SP w Wielkim Klinczu, Zuzanna
Flisikowska - SP w Wielkim
Klinczu, Tomasz Troka - SP w
Wielkim Klinczu, Anna Gańska SP w Skorzewie, Magda Jereczek
- SP w Skorzewie, Marta Pałasz SP w Nowym Klinczu, Klaudia
Lubecka - SP w Nowym Klinczu,
Eliana Szulta - SP w Kaliskach,
Kamil Szalewski - SP w Kaliskach, Marta Szalewska - SP w
Kaliskach, Kacper Walkusz - SP
w Kaliskach, Zuzanna Maszk -

SP w Kaliskach, Natalia Bronk SP w Wielkim Podlesiu, Amelia
Stencel - SP w Wielkim Podlesiu,
Natalia Brauer - SP w Wielkim
Podlesiu, Małgorzata Czaja - SP
w Wielkim Podlesiu, Anna Benka
- SP w Wielkim Podlesiu, Kacper
Hoppe - SP w Wielkim Podlesiu,
Anna Węsiora - SP w Wielkim
Podlesiu, Dominika Ziplińska SP w Wąglikowicach, Błażej
Wolski - SP w Wąglikowicach,

Waglikowicach, Natalia Peplińska - Gimnazjum w Wąglikowicach, Sławomir Wica - Gimnazjum w Skorzewie, Kacper
Bober - Gimnazjum w Skorzewie, Martyna Daft - Gimnazjum
w Łubianie, Justyna Glińska Gimnazjum w Łubianie, Edyta
Glińska - Gimnazjum w Łubianie, Natalia Pałasz - Gimnazjum
w Wielkim Klinczu, Monika Jakubek - Gimnazjum w Wielkim

Remigiusz Bednarek - Technikum Nr 2 w PZS Nr 2 w Kościerzynie, Adrianna Czarnota - V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Dawid Dułak - Technikum
Nr 2 w PZS Nr 2 w Kościerzynie,
Joanna Wilkowska - I Liceum
Ogólnokształcące w Kościerzynie, Joanna Czapiewska - Politechnika Gdańska, Paulina Czapiewska - Akademia Pomorska w
S ł u p s k u , S e rg i u s z C z a j a -

Julia Stobińska - SP w Wąglikowicach, Weronika Góra - SP w
Wąglikowicach, Robert Brzoskowski - SP w Niedamowie,
Wiktoria Czapiewska - SP w
Niedamowie, Krystian Eron - SP
w Łubianie, Wiktoria Kropidłowska - SP w Łubianie, Gabriel
Piekarski - SP w Łubianie, Kacper Ściążko - SP w Łubianie,
Augustyn Żurawski - SP w Łubianie, Alicja Kąkol - Gimnazjum w Waglikowicach,
Zuzanna Pirch - Gimnazjum w

Klinczu, Agnieszka Brauer Gimnazjum w Wielkim Podlesiu, Alicja Szreder - Gimnazjum
w Wielkim Podlesiu, Beata
Jakubowska - Gimnazjum w
Wielkim Podlesiu, Weronika
Cherek - Gimnazjum w Wielkim
Podlesiu, Karina Jakubowska Technikum Nr 2 w PZS nr 2 w
Kościerzynie, Robert Czarnota IV Liceum Ogólnokształcące w
PZS Nr 1 w Kościerzynie,
Pepliński Szymon - Technikum
Nr 2 w PZS Nr 2 w Kościerzynie,

Uniwersytet Gdański, Hanna
Sominka - Uniwersytet Gdański
i Politechnika Gdańska, Daria
Pollak - Politechnika Gdańska,
Aleksandra Jereczek - Politechnika Gdańska, Kamil
Dedrich - Politechnika Gdańska,
Mariusz Kościelski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
Stypendystom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy
dalszych osiągnięć naukowych!
Red.
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Minął rok…
W 2015 roku wiele działo się w Gminie Kościerzyna. Przypominamy te najważniejsze wydarzenia.
Wszystkie prezentowaliśmy przez cały rok w "Wieściach z Naszej Gminy Kościerzyna" oraz na stronie
internetowej www.koscierzyna.pl.
Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Ferie zimowe w gminie Kościerzyna

11 stycznia harcerze z 23
Drużyny ZHP z Łubiany im.
Remusowa Kara jak co roku
włączyli się w organizację
XXIII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Pieniądze
na terenie swojej miejscowości
zbierali również harcerze z
Wielkiego Klincza.

Podczas ferii zimowych we wszystkich
placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Kościerzyna zorganizowano zajęcia
opiekuńcze. Dla dzieci i młodzieży
przygotowano gry i zabawy, pokazy
filmów, wycieczki terenowe itp. W drugim
tygodniu ferii dla wszystkich chętnych
udostępniono gminne obiekty sportowe. W
czasie ferii zimowych również Gminne
Biblioteki Publiczne w Wąglikowicach,
Skorzewie i Wielkim Klinczu przygotowały kilka propozycji
spędzenia wolnego czasu. Zaplanowano zajęcia plastyczne, zagadki
literackie, rebusy.

Wspólne kolędowanie w Skorzewie
16 stycznia w sali wiejskiej w
Skorzewie odbyło się "Wspólne
kolędowanie", spotkanie Świąt
Bożego Narodzenia oraz dnia
Babci i Dziadka. Wspólne kolędowanie zorganizowali: Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa,
radni ze Skorzewa, Rada Rodziców, oraz Zespół Szkół w Skorzewie i UKS "Olimpijczyk".

Dyskoteka pokoleń w Wielkim Klinczu
22 stycznia z okazji Dnia Babci i
Dziadka Zarząd Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Wielkim Klinczu
zorganizował w sali wiejskiej
imprezę integracyjną. Przy
skocznych przebojach wykonywanych przez orkiestrę "Cztery Asy"
- muzykalnych dziadków - bawiły się pokolenia wnuków, rodziców i
seniorów - około 70 osób.

Biała Sobota w Łubianie
Po raz trzeci udało się zorganizować Białą Sobotę w Gminie
Kościerzyna. Tym razem
miejscem, które opanowali
studenci i profesorowie
Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, była Łubiana.
Gościnność ZK w Łubianie mogło poznać 25 przedstawicieli
akademii medycznej i ponad 120 mieszkańców gminy Kościerzyna.

Koncert Spełnionych Marzeń w Wielkim Klinczu
22 lutego w sali wiejskiej w
Wielkim Klinczu Sąsiadki Aparatki zorganizowały ”Koncert
Spełnionych Marzeń”, mający
na celu integrację mieszkańców.
Celem wydarzenia była chęć
podziękowania osobom, które
wiele czasu poświęcają się z pasją i są wzorem dla młodych pokoleń.
Dodatkowo koncert miał wymiar charytatywny - zbierano środki na
leczenie chorego na mukowiscydozę Michała.

Halówka oficjalnie zakończona
27 lutego w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbyło
się podsumowanie VIII edycji Powiatowej Halowej Ligi Piłki
Nożnej. W pierwszej lidze miano najlepszego zespołu wywalczyła
drużyna Zajazdu Leśny Dworek. Drugie miejsce zajęli piłkarze ABC
Kościerzyna przed trzecim Jareksem Grabowo. Pierwsze miejsce w
II lidze, premiowane bezpośrednim awansem do I ligi zajęła drużyna
Texas Pub. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna B&J Jarzębińscy. Na poziomie III ligi najlepsi okazali się być piłkarze Trober
Polska. Współorganiatorem "halówki" była Gmina Kościerzyna.

Szwoleżerowie Rokitniańscy w Wielkim Klinczu
1 lutego w Wielkim Klinczu
odbyło się kolejne spotkanie z II
Pułkiem Szwoleżerów Rokitniańskich. W pikniku patriotycznym wzięli udział mieszkańcy
Gminy Kościerzyna wraz z całymi rodzinami, którzy skorzystali
z atrakcji przygotowanych.

Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
26 lutego w Wielkim Klinczu odbył się
VI Powiatowy Przegląd Piosenki
Obcojęzycznej. W przeglądzie udział
wzięło 15 szkół z powiatu kościerskiego, łącznie 75 uczestników.

IV Bieg Morsa
1 marca w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie
odbył się Bieg Morsa. Tego dnia
w Garczynie biegali, chodzili z
kijkami oraz kąpali się ludzie
aktywni z całego Pomorza i nie
tylko. W biegach wystartowała
spora grupa zawodników
Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk Skorzewo.
Biegacze ze Skorzewa odgrywali pierwszoplanowe role w biegu na
dystansie 6 km wśród 282 osób, które ukończyły rywalizację.

6
V Gminny Turniej KGW
Tłumy na hali w Wielkim
Klinczu, pyszne potrawy i
piękne występy artystyczne, a
wszystko to we wspaniałym
wykonaniu działaczek kół gospodyń wiejskich. Tak najkrócej
podsumować można V Gminny Turniej KGW, który odbył się 15
marca. Rywalizacja była wyrównana, a występom towarzyszył
przede wszystkim śmiech i dobra zabawa. Ostatecznie najlepsze
okazały się panie z KGW Wąglikowice, drugie miejsce zajęło KGW
Loryniec, trzecie: KGW Mały Klincz, a czwarte: KGW Kłobuczyno.

Dzień Jedności Kaszubów w Wielkim Podlesiu
Tradycyjnie już po raz piąty w
Dniu Jedności Kaszubów - 19
marca - uczniowie szkoły w
Wielkim Podlesiu wzięli udział
we Mszy Św., której czytania,
modlitwę powszechną i oprawę
muzyczną przygotowali sami w
języku kaszubskim. Po Mszy Św.
rozpoczęła się część oficjalna na
sali gimnastycznej, której najważniejszą częścią było przedstawienie
pt. “Ò tim jak trzej Kaszëbi do nieba trafilë", przygotowane przez
uczniów klasy VI SP. Większość uczniów szkoły utożsamiając się z
Kaszubami w tym dniu ubrała się w czarno-żółte barwy.

Nowe trybuny i siłownia zewnętrzna w Wąglikowicach
W 2015 roku zrealizowany został projekt pt. "Zagospodarowanie centrum wsi Wąglikowice na
cele aktywnej integracji mieszkańców". Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w Wąglikowicach udało się wybudować siłownię zewnętrzną składającą się z pięciu urządzeń oraz trybuny sportowe na 104 miejsca.
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V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
W kwietniu na hali widowiskowo-sportowej w Skorzewie odbył się Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Do turnieju
przystąpiło 78 zawodników startujących w czterech kategoriach
wiekowych, szkoła podstawowa,
Gimnazjum, 17-35 lat oraz 35+.

XIV Piknik Strażacki Gminy Kościerzyna
9 maja w Powiatowym Centrum Młodzieży w
Garczynie odbył się XIV Piknik Strażacki Gminy
Kościerzyna. Do PCM w Garczynie przybyli
druhowie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych typu "S" ze Skorzewa, Łubiany,
Wielkiego Klincza, Kłobuczyna, Dobrogoszcza,
Kalisk, Kornego, Wdzydz.

Gminna Liga Piłki Siatkowej
Gminna Liga Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
dobiegła końca w maju. Po wielu dniach najlepszym odbierającym
ligi wybrany został Norbert Cyrocki (UKS Klukowa Huta), miano
najlepszego rozgrywającego otrzymał Dawid Miętki (Sendom)
natomiast najlepszym atakującym ligi został Piotr Gilmajster z
Acrylex Kościerzyna. Najlepsza okazała się drużyna Acrylex
Kościerzyna, drugie miejsce zajął Sendom Bartoszylas, trzecie: UKS
Klukowa Huta, kolejne: Gryf Wiele, Kaliska Power, Gimnazjum
Wielki Klincz, Unibud Wielki Klincz. Organizatorem rozgrywek był
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna.

Nagrodzono najlepszych sportowców
Podczas sesji Rady Gminy Kościerzyna w dniu 16 kwietnia
2015 r. wręczono nagrody dla
Odbył się Bieg Kościerskiego Browaru
najlepszych sportowców za wyniki osiągnięte w roku 2014.
16 maja po raz pierwszy Gmina
Nagrody i wyróżnienia stanowią
Kościerzyna oraz Stary Browar
wyraz uznania samorządu lokalKościerzyna zorganizowali we
nego dla środowiska sportowego
Wdzydzach Bieg Kościerskiego
za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu kultury fizycznej w Browaru. Wyznaczoną trasę
Gminie Kościerzyna.
pokonać można było biegiem,
rowerem
oraz pieszo. W pierRodnô Mòwa - eliminacje gminne w Wąglikowicach
wszej
edycji
biegu zebrało się
17 kwietnia w Zespole Szkół w
ponad 50 uczestników we wszystkich kategoriach. Całemu
Wąglikowicach odbyły się
wydarzeniu towarzyszyły koncerty na Scenie Letniej Gminy
gminne eliminacje XLIV
Kościerzyna przy Centrum Usług Turystycznych, w wykonaniu
Konkursu Recytatorskiego Litetakich zespołów jak "Alternatywa" oraz "Mmm chyba z ściebie" z
ratury Kaszubskiej "RODNÔ
Mariuszem Kałamagą na czele. Patronat nad Biegiem Kościerskiego
MÒWA". Wzięło w nich udział
Browaru objął Burmistrz gminy Cölbe Pan Volker Carle, który też w
37 uczniów z przedszkoli i szkół,
imprezie uczestniczył.
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna.

Zakończono budowę Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Badania dla uczniów z Nowego Klincza
25 kwietnia 60 uczniów szkoły
w Nowym Klinczu wzięło udział
w profilaktycznych badaniach
USG jamy brzusznej i tarczycy.
Badania zostały przeprowadzone w ramach tzw. "białej soboty", czyli współpracy Urzędu
Gminy Kościerzyna z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia "nowego źródła wody" dokonano 30 maja 2015 r. Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody
to bardzo potrzebna dla mieszkańców gminy Kościerzyna
inwestycja. Dzięki jej realizacji
możliwe jest zabezpieczenie
dobrej jakości wody, tak bardzo ważnej dla nas wszystkich.
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Rekordowe Biegi Uliczne w Skorzewie

Złote jubileusze

VII Biegi Uliczne pamięci Jana
Pawła II przeszły do historii. W
imprezie, która odbyła się 30
maja, udział wzięło kilkuset fanów biegania z całego województwa pomorskiego. Tegoroczne biegi uliczne w Skorzewie, tradycyjnie organizowane
przez UKS Olimpijczyk Skorzewo, przyciągnęły na start sporą grupę biegaczy, którzy wystartowali w aż 11 biegach na różnych dystansach. W najważniejszym i
zarazem najdłuższym wyścigu pobiegło blisko 120 osób.

24 czerwca w Urzędzie Gminy
zorganizowano uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złoty Jubileusz
obchodzili: Alicja i Zyg-munt
Kosznik z Dobrogoszcza, Maria
i Antoni Kosznik z Loryńca, Ludwika i Leon Gostkowscy z
Wielkiego Klincza, Urszula i Kazimierz Jaremczak zamieszkali w
Zabrodach, Irena i Stanisław Landowscy z Dębogór, Krystyna i
Franciszek Muchowscyz Łubiany, Irena i Jan Norek z Wąglikowic,
Anna i Józef Piankowscy z Wąglikowic, Gertruda i Kazimierz
Różanek z Łubiany, Halina i Jerzy Szulfer z Dobrogoszcza.

Sprzątanie przed sezonem turystycznym

Remonty dróg w Gminie Kościerzyna

23 maja na szlakach kajakowych
i pieszych Gminy Kościerzyna
pojawili się wolontariusze, którzy za cel postawili sobie
posprzątanie pięknych terenów
przed sezonem turystycznym.
Ci, dla których ważne jest czysta woda, ziemia i powietrze, a
przeszkadzają im śmieci leżące w kaszubskich lasach włączyli się
do akcji, która organizowana jest co roku.

Wiosną na terenie Gminy Kościerzyna ruszyły inwestycje drogowe zaplanowane na ten rok w
budżecie gminy. Pierwsza nowo
wybudowana droga w 2015 roku
to ul. Ogrodnicza w Kościerzyna
Wybudowaniu (koszt to ponad
280 tys. zł), ponadto zakończono remonty odcinka drogi z Wielkiego
Podlesia do Wielkiego Klincza (koszt 46 tys. zł), z Rotembarku w
kierunku Juszek długości 800 m drogi (koszt 173 tys. zł) oraz w
Łubianie od drogi krajowej w kierunku miejscowości Owśnice
(koszt 54 tys. zł). Zrealizowano również budowę drogi na Wętfiach o
długości 200 mb i koszcie wykonania 130 tys. Ponadto Zakład
Komunalny Gminy Kościerzyna swoimi siłami wykonał układanie
płyt YOMB na drodze gminnej w Łubianie (przy garażach) i przebudowę chodników w miejscowościach Łubiana i Wielki Klincz.

VIII Powiatowa Spartakiada Seniorów
28 maja w Wielkim Klinczu
odbyła się VIII Spartakiada Seniorów o Puchar Wójta Gminy
Kościerzyna, którego organizatorami byli: Zarząd Koła PZERI
oraz Sołtys i Rada Sołecka w Wielkim Klinczu, a także Zakład
Sportu i Turystyki Gminy Kościerzyna. O zwycięstwie zadecydowała dogrywka w karkołomnej konkurencji 3 przewrotów do przodu
na 3 materacach na czas wykonywanych przez 2 zespoły. W zażartej
walce lepszy o 2 sekundy wynik uzyskała drużyna z Nowego Barkoczyna, która zajęła I miejsce. II miejsce przypadło gospodarzom z
Wielkiego Klincza, III miejsce - dla sportowców z Kościerzyny, IV
miejsce - dzielna reprezentacja z Gminy Karsin, V miejsce - drużyna
z Kłobuczyna, która do końca walczyła o dobry wynik.

Partnerska Gmina Pniewy
13 czerwca 2015 r. podpisano
"Umowę o partnerskiej współpracy" pomiędzy Gminą Pniewy
i Gminą Kościerzyna. W
obecności Przewodniczących
rad gmin swoje podpisy pod
umową złożyli Burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny oraz Wójt
Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski i w ten sposób
zadeklarowali wolę współpracy i partnerstwa.

Nowa infrastruktura rekreacyjna w Łubianie gotowa!
W Łubianie zakończyła się realizacja zadania pt. "Budowa alei
spacerowej i miejsca integracji
mieszkańców nad Jeziorem
Granicznym w Łubianie".
Mieszkańcy Łubiany zyskali nowe miejsce do wspólnego spędzania czasu nad jeziorem Granicznym. Zakres zadania obejmował wybudowanie ciągu pieszego
od ulicy Jeziornej w stronę jeziora oraz placu, na którym znajdują się
trzy duże altanki i palenisko. Ponadto ulica Jeziorna od skrzyżowania z ulicą Długą aż do jeziora zyskała nowe oświetlenie solarne,
ławki parkowe i śmietniki. Koszt wykonania zadania to nieco ponad
200.000 zł. Uzyskane dofinansowanie w ramach działania "Odnowa
i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013 wynosi ponad 125.000 zł.

Cudze chwalicie, swego nie znacie
25 czerwca odbyło się wręczenie
nagród w corocznym konkursie
historycznym "Cudze chwalicie,
swego nie znacie". Celem konkursu jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy o historii oraz osobach związanych z dziejami
rodzinnej miejscowości uczestników konkursu w Gminie Kościerzyna, umacnianie więzi emocjonalnej z "małą ojczyzną" oraz
wyrabianie przekonania o powinności gruntownego poznania
dziedzictwa kulturowego nie tylko Polski, ale i własnej okolicy.

Letnie atrakcje we Wdzydzach
We Wdzydzach przygotowania do
sezonu letniego 2015 miały
szczególny wymiar. Tak więc udało
się pozyskać bankomat, który
bardzo ułatwia turystom życie. Wieża widokowa we Wdzydzach została podświetlona w porze nocnej. W Centrum Usług Turystycznych
pojawił się nowy wystrój zachęcający do zwiedzania Muzeum we
Wdzydzach oraz Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. W lipcu i
sierpniu w każdą środę wyświetlano filmy w kinie letnim w CUT.
Ponadto biorąc pod uwagę potrzeby turystów w sezonie letnim CUT
zaprosiło dzieci na zajęcia tematyczne prowadzone przez animatora.
Zajęcia poprzez zabawę miały na celu przekazywanie wiedzy o
walorach przyrodniczych, ale także o kulturze Kaszub.

Spotkanie z Jubilatami
1 lipca Wójt Grzegorz Piechowski
spotkał się z Państwem Franciszką i
Edmundem Stawickimi z Łubiany, którzy
obchodzili 65 rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego oraz z Państwem Krystyną
i Karolem Halboth z Fingrowej Huty,
którzy świętowali 60-lecie ślubu.
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Nauka pływania na jeziorach w gminie Kościerzyna

Wdzydzkie Spotkania z Historią

Podczas letnich wakacji ponownie
zorganizowana została bezpłatna
nauka pływania. Tym razem Gmina Kościerzyna zaprosiła do
trzech miejsc wyznaczonych do
kąpieli: w Wielkim Podlesiu,
Dobrogoszczu i Łubianie.

W weekend 22-23 sierpnia do
Wdzydz ponownie zawitali
nietypowi goście, dzięki którym
przebywający tutaj turyści mogli
poczuć się, jakby przenieśli się w
czasie do mrocznego średniowiecza, w którym prym wiedli
wikingowie i ludy słowiańskie. Gośćmi tymi były licznie przybyłe z
całej Polski drużyny i grupy rekonstrukcyjne odtwarzające codzienne życie, kulturę, sposób walki średniowiecznych ludów, które
przybyły na zaproszenie członków lokalnego Stowarzyszenia
Odtwórców Historycznych Drużyny "NIFLHEIM" z Łubiany.

Nowa droga i szlak nordic walking w Szarlocie
Nowa asfaltowa jezdnia pojawiła
się w miejscowości Szarlota, w
sąsiedztwie Pomnika Pomordowanych Leśników. Przy Pomniku
stanęła tablica informacyjna o
szlaku NORDIC WALKING w
ramach Stolemowych Szlaków.

Odbył się Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Pierwszy raz w historii Gmina
Kościerzyna przystąpiła do
organizacji Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru zwanego
Kaszubskimi Spotkaniami z Folklorem Świata. Festiwal odbywał się w dniach 22-26 lipca, a
koncerty zespołów folklorystycznych z całego świata podziwiać
można było w: Wielu, Brusach, Kościerzynie, Konarzynach i w
Gminie Kościerzyna - we Wdzydzach, gdzie odbyły się dwa
koncerty i w Łubianie, największej miejscowości gminnej.

Wakacje w Pniewach
W dniach 27 lipca-5 sierpnia
uczniowie z Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu
przebywali w Pniewach. Pniewy
to miasto i gmina w Wielkopolsce ok. 50 km na zachód
od Poznania. Wymiana dzieci i
młodzieży była wynikiem współpracy Gminy Kościerzyna z Gminą
Pniewy. W tym samym czasie w naszej gminie przebywały dzieci z
Pniew. Już w przyszłym roku w okresie wakacji z wyjazdowych
atrakcji skorzystają dzieci oraz młodzież innej szkoły z terenu
Gminy Kościerzyna.

Bawiliśmy się podczas V Święta Sielawy we Wdzydzach
8 sierpnia Wdzydze zamieniły
się centrum rozrywki sportowokulturalnej dla mieszkańców
Gminy Kościerzyna oraz turystów wypoczywających na Kaszubach. Na amatorów aktywnego wypoczynku czekał Półmaraton Stolema. 21-kilometrowa trasa biegowa przebiegała po lasach w obrębie Wdzydz oraz
Juszek. Scena Letnia we Wdzydzach przy Centrum Usług
Turystycznych również miała przygotowane atrakcje w postaci
degustacji wędzonej sielawy, występów artystycznych w wykonaniu
kapeli Dreche, Teresy Werner, Kabaretu Jurki oraz grupy After Party.

V Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
W sierpniu na przystani PCM w
Garczynie odbyły się Regaty o
Puchar Wójta Gminy Kościerzyna, organizowane przez UKS
Wodniacy Garczyn. Jak co roku
były to zawody skierowane głównie do najmłodszych żeglarzy,
startujących w klasie Optimist, jednak tym razem, dzięki współpracy
z UKS Kotwica, UKŻ Lamelka i firmie AQUA Sport, udało się
rozegrać dwie dodatkowe klasy - Open BIC i Puck.

Nowy blask gminnych szkół
W czasie letnich wakacji
tradycyjnie realizowane były
remonty w szkołach. W tym roku
zainwestowano w modernizację
gminnych placówek środki z
budżetu w wysokości 570 tys. zł.

Blues zabrzmiał we Wdzydzach
Wdzydze trzeci raz zamieniły się
w kaszubską stolicę bluesa.
Publiczność zgromadzona
podczas Kaszuby Blues Meeting
Festiwal we Wdzydzach miała
okazję podziwiać takich
artystów jak: Water Jug &
Marcos Cool, Fruitcakes oraz gwiazdę wieczoru tegorocznego
festiwalu Seana Webstera. Pomimo wieczornego deszczu nikomu z
przybyłych fanów muzyki nie przyszło do głowy opuścić taką ucztę
muzyczną. Kolejna edycja naszego festiwalu już za rok, a gwiazdą
będzie grupa muzyczna z Hiszpanii - Travellin Brothers.

Kaszuby Cup 2015
W dniach 28-30 sierpnia 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. W trakcie
trwania turnieju rozegrano blisko 50 spotkań w duchu Fair Play, w
których mogliśmy podziwiać 182 zdobyte bramki.
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży: Marburg-Kościerzyna
W dniach 1-6 września 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. Z upływem czasu dwie różnonarodowe grupy,
które przybyły do "Krzyżowej" - Fundacji dla Porozumienia Europejskiego, stworzyły jeden zgrany zespół.

Dożynki Gminne 2015
Podczas święta plonów pogoda
przeplatała słońce, wiatr i
deszcz. Ta zmienność nie
przeszkodziła jednak w licznym
uczestnictwie rolników, mieszkańców i gości na Wętfiach w
Osadzie Burego Misia, gdzie
odbyły się tegoroczne Dożynki
Gminne.
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Dożynki Prezydenckie z udziałem mieszkańców Skorzewa

Méster Bëlnégò Czëtaniô

Podczas Dożynek Prezydenckich, które odbyły się w
Spale w dniach 12-13 września,
Województwo Pomorskie reprezentował wieniec przygotowany
przez mieszkańców Skorzewa.
W konkursie wśród 16 wieńców
ten skorzewski uplasował się na
5 miejscu.

16 października w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu
odbyła się pierwsza edycja
gminnego konkursu "Mistrz
czytania po kaszubsku". W konkurencjach klas I-III i IV-VI
szkoły podstawowej, I-III gimnazjum i w kategorii dorosłych stanęło 33 uczestników.

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.
Inna droga, której remont wykonano w 2015
roku, to droga leśna łącząca Juszki z
Wąglikowicami budowana z dofinansowaniem Nadleśnictwa Kościerzyna. W
budżecie gminy Kościerzyna zabezpieczono
210 tys. zł, drugą taką kwotę dołożyło
Nadleśnictwo. Oprócz inwestycji realizowanych z dofinansowaniem remontowane
były też inne drogi na terenie naszej gminy, z
wykorzystaniem środków własnych z
budżetu.

Mecz towarzyski w Wielkim Klinczu

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

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. Obwodnica będzie 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 roku.

Debata społeczna w Wielkim Klinczu
20 października w sali wiejskiej
w Wielkim Klinczu odbyło się
spotkanie z seniorami poświęcone problematyce oszustw
dokonywanych na szkodę osób
starszych i niepełnosprawnych,
t z w. " n a w n u c z k a " o r a z
bezpieczeństwa na drodze.
Organizatorami debaty byli Komendant Powiatowy Policji w
Kościerzynie oraz Wójt Gminy Kościerzyna.

27 września w Wielkim Klinczu
z inicjatywy KGW Wielki Klincz
,,Sąsiadki Aparatki" odbyły się
towarzyskie rozgrywki w piłkę
nożną. Atrakcje sportowe były
połączone z festynem rodzinnym. Panie z KGW Wielki
Klincz zaprosiły do wspólnej
zabawy na świeżym powietrzu:
Druga Schetynówka w gminie Kościerzyna
KGW Nową Karczmę, KGW Kłobuczyno, Stowarzyszenie
,,Kaszubska Nadzieja" oraz OSP Wielki Klincz i OSP Kłobuczyno. Gmina Kościerzyna podpisała
umowę o dofinansowanie
Turniej sołectw gminy Kościerzyna
zadania polegającego na
Turniej sołectw gminy
modernizacji dróg gminnych w
Kościerzyna, który organizoNowym Klinczu. Przez prawie
wany jest od roku 2012, zaplarok trzymaliśmy kciuki i w
nowany był na dożynki. Jednak z
końcu się udało. Pierwotnie z
powodu kiepskiej pogody
dofinansowania skorzystało
konieczne było jego przełożenie.
tylko 13 gmin z terenu województwa pomorskiego (Gmina
Dlatego rywalizację pomiędzy
Kościerzyna była na 17 miejscu w kolejce). Uzyskane oszczędności
zgłoszonymi wcześniej sołecprzy realizacji 13 inwestycji w innych gminach pozwoliły
twami zorganizowano w hali sportowo- widowiskowej w Wielkim Wojewodzie Pomorskiemu na podpisanie kolejnych czterech umów
Klinczu w sobotę 10 października. W Turnieju zwyciężyło Sołectwo z gminnymi samorządami, w tym z Gminą Kościerzyna. Remont
Skorzewo, drugi był Nowy Klincz, a trzecia Łubiana. Pozostałe drogi rozpoczął się w październiku, zakończenie planowane jest na
sołectwa uczestniczące w turnieju uzyskały jednakową liczbę grudzień. Zakres zadania to modernizacja około 1,5 km gminnych
punktów, były to drużyny reprezentujące Sołectwa Sarnowy, dróg powiązana z budową nowych chodników oraz budową
Kłobuczyno i Mały Klincz.
kanalizacji deszczowej.
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Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania
"usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Kościerzyna"- edycja 2015
W roku 2015 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
W dniu 29 lipca 2015 roku gmina
Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska w Gdańsku umowę
nr WFOŚ/D/III-11/2013/2015/
AZBEST-2015 o dotację celową
na dofinansowanie zadania pod
nazwą "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
gminy Kościerzyna - edycja
2015". Zadanie jest zgodne z
zaktualizowanym programem
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie
gminy Kościerzyna, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy
Kościerzyna nr IV/351/14 z dnia
25.04.2014 r. oraz uchwałą Rady
Gminy Kościerzyna nr IV/58/15
z 19.05.2015 roku w sprawie
dofinansowania zadań z zakresu
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu
Gminy Kościerzyna z wykorzys t a n i e m ś r o d k ó w Wo j e wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Gdańsku. Zadanie
dotyczy demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z
dachu budynku położonego na
terenie gminy Kościerzyna, które
zgłosiły akces skorzystania z
dofinansowania do 25 marca
2015 roku.
Całkowity koszt zadania wyniósł
31701,17 zł. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 31701,17
zł i zawierał koszt demontażu,
zabezpieczenia, odbioru, transportu i utylizacji na składowisku.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Dotacja na realizację zadania
wyniosła: udostępnionych przez
NFOŚiGW - do kwoty 15850,00
zł, udostępnionych przez
WFOŚiGW w Gdańsku - do
kwoty 11096,00 zł. W ramach
zadania: zdjęto i odebrano 25,515
ton odpadów azbestowych z 13
nieruchomości, odebrano 48,4
ton odpadów azbestowych z 21

Gdańsku jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego
NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Celem tego programu jest wzrost
unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Warunki dofi-

nieruchomości. Dofinansowanie
kształtuje się na poziomie do
85% kosztów kwalifikowanych.
Pozostała wartość stanowi koszt
właściciela nieruchomości.
Efektywność kosztowa wyniosła: 550 zł/Mg w przypadku
wykonania prac demontażowych
wraz z odbiorem płyt azbestowych, 365,04 zł/Mg w przypadku wyłącznie odbioru płyt
azbestowych.

nansowania udzielanego przez
WFOŚiGW z udziałem
NFOŚiGW.
Warunki dotyczące udzielania
dofinansowania:
a. zadanie objęte wnioskiem o
dofinansowanie musi być:
- zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego
posiadającej program usuwania
wyrobów zawierających azbest
w której została przeprowadzono
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
- zgodne z programem usuwania
azbestu,
b. koszty kwalifikowane zadania
należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika
efektywności kosztowej wynoszącego:
- nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest - jeżeli na
zadanie składają się łącznie takie
elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie
lub zabezpieczenie odpadu.
- nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu
zawierającego azbest - jeżeli na
zadanie składają się łącznie takie
elementy jak: zbieranie, transport
i unieszkodliwianie odpadu.
K. Lisakowski

Upamiętnienie cmentarza i otwarcie ulicy
14 listopada w Skorzewie
mieszkańcy i zaproszeni goście
wzięli udział w uroczystościach
upamiętniających Cmentarz Epidemiczny oraz w otwarciu ulicy
Kościelnej po modernizacji. O
historii powstania Cmentarza
Epidemicznego mówił Dyrektor
Muzeum Ziemi Kościerskiej
Krzysztof Jażdżewski. Chowano
na nim osoby umierające na

różnego rodzaju choroby
zakaźne. Cmentarz założono w
XIX wieku na niewielkim
bezleśnym pagórku, kiedy to w
okolicy szalały epidemie
choroby: cholery, tyfusu i ospy.
W 1987 roku za sprawą
ówczesnego proboszcza ks.
Mariana Szczepińskiego oraz
mieszkańców Skorzewa na
cmentarzu ponownie umieszczono krzyż.
Natomiast
14 listopada
odsłonięto i
poświęcono
tablicę pamiątkową
przypominającą historię
cmentarza.
W drugiej
części uroczystości

otwarta została ulica Kościelna
po modernizacji. Inwestycja była
długo oczekiwana przez mieszkańców często korzystających z
tej drogi. Nowoczesna nawierzchnia nie tylko zwiększy
bezpieczeństwo, ale też ułatwi

dojazd ze Skorzewa do
Kościerzyny. Skorzewskie
uroczystości zakończyla Msza
Święta oraz spotkanie z okazji
Dnia Seniora.
Red.
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VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna
21 listopada na hali widowiskowo-sportowej w Skorzewie
odbył się VI Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Kościerzyna. Do turnieju przystąpiło 96 zawodników startujących w czterech kategoriach
wiekowych: szkoła podstawowa,
gimnazjum, 17-35 lat oraz 35+.
System rozgrywek był zróżnicowany, w zależności od ilości
zgłoszonych osób w danej
kategorii. Zmagania tenisistów
stały na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczyły liczne,
nietuzinkowe zagrania. W kategorii szkoły podstawowej najlepszym zawodnikiem okazał się
Kacper Walkusz, zaraz za nim
uplasował się Ksawery Zazdrzykowski. Trzecie miejsce wywalczył Kulas Damian. W
najmłodszej kategorii wiekowej

kobiet najlepszą zawodniczką
została Oliwia Bida. W grupie
zawodników z gimnazjum
zwyciężył Patryk Lorbiecki.
Wśród gimnazjalistek najlepszą
okazała się być Karolina Kleinschmidt, druga Oliwia Bida,
trzecia Brandt Katarzyna. W kat.
17-35 lat kobiet zwyciężyła Kinga
Łosińska, natomiast wśród
mężczyzn na pierwszym miejscu
uplasował się Szopiński Tomasz.
Największe umiejętności zaprezentowali
zawodnicy najbardziej
doświadczeni kat 35+
wśród których bezkonkurencyjnym okazał się
Krzysztof Tarakan.
Ceremonii wręczenia
pucharów przewodził
Grzegorz Piechowski

wójt Gminy Kościerzyna. Warto
przypomnieć że organizatorami
turnieju był Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki Gminy
Kościerzyna, podziękowania za
pomoc należą się również Pani
Urszuli Kalińskiej oraz Pani Katarzynie Kleinshmidt.
Red.

Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej sezon 2015/16
28 listopada w Skorzewie
rozpoczęły się rozgrywki
Powiatowej Halowej Ligi Piłki
Nożnej o Puchach Starosty
Kościerskiego, Burmistrza Kościerzyny i Wójta Gminy Kościerzyna. W kolejnym sezonie
rywalizuje łącznie 31 drużyn
podzielonych na trzy ligi. Mecze
rozgrywane będą w trzech
obiektach sportowych: kościer-

skiej "Sokolni", hali sportowowidowiskowej w Wielkim Klinczu oraz Centrum Sportu i
Rekreacji w Skorzewie. Mamy
nadzieję, że rozgrywki będą
cieszyć się dużym zainteresowaniem, połączonym z aktywnym
dopingiem, które przełoży się na
popularyzację aktywności fizycznej, a jednocześnie stanie się
dobrą rozrywką dla mieszkań-

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE

"NIEBIESKA LINIA"

ców naszej gminy.
Warto nadmienić, że
liga halówki odbywa
się już po raz VIII.
Szczegóły dotyczące
rozgrywek znaleźć
można na stronie
www.halowka.sport
owakoscierzyna.pl
M. Helta

Gminna Karta Dużej Rodziny - nowe zniżki

Od 1 lipca 2014 roku w Gminie
Kościerzyna funkcjonuje Gminna
Infolinia 801 120 002
Karta Dużej Rodziny. Program
Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00, Karta Dużej Rodziny skierowany
jest do członków rodzin wielow niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00.
W środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe dni - dzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym
konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
adresem w Gminie Kościerzyna.
Przez Rodzinę Wielodzietną
Telefoniczna poradnia prawna
rozumie
się: rodzinę wspólnie za22 666 28 50
meldowaną
lub zamieszkującą na
Dyżury prawne odbywają się w poniedziałki
terenie
Gminy
Kościerzyna (także
i wtorki w godzinach 17.00-21.00
rodzinę zastępczą), składającą się z
rodziców (jednego rodzica),
Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:
mających
na utrzymaniu troje i
- wsparcie psychologiczne,
więcej
dzieci
w wieku do 18 roku
- informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach
życia
lub
do
24 roku życia w
zatrzymania przemocy w rodzinie,
przypadku,
gdy
dziecko uczy się
- pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie
lub studiuje, z wyłączeniem dzieci
"Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w
w wieku od 18 do 24 roku życia
przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal jednocześnie uczących się i
znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu).
zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę.
Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość - nie Gminna Karta Dużej Rodziny
trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.
oferuje zapewnienie członkom
rodziny wielodzietnej ulgi
Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków
polegającej na możliwości zakupu
razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!
biletów wstępu z 50% zniżką od
Www.niebieskalinia.info
niebieskalinia@niebieskalinia.info
obowiązujących stawek, do

następujących obiektów: "AQUA
Centrum" Kaszubskie Centrum
Sportowo - Rekreacyjne w Kościerzynie, ul. Hallera 2 - wejście na
pływalnię, fitness, siłownię, Kino
"REMUS", ul. 3 Maja 9 - wejście
na seanse filmowe, lodowisko
sezonowe przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 19, prowadzone przez
KOSiR w Kościerzynie - wejście
na lodowisko i wypożyczenie
łyżew. Do programu Karta Dużej
Rodziny przystąpili również
partnerzy oferując następujące
zniżki: DWS S.C Sklep papierniczy, ul. Mickiewicza 6 w Kościerzynie - rabat 12% na artykuły
szkolne i biurowe, F.H.U. "AUTOKIEDROWSKI", ul. Dworcowa
7/A w Kościerzynie - rabat 7% na
wszystkie artykuły. Zachęcamy do
korzystania z Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy również przedsiębiorców zainteresowanych
przystąpieniem do Programu do
skontaktowania się z Urzędem
Gminy Kościerzyna.
K. Knopik
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Turniej Mikołajkowy w Wielkim Klinczu
strzelec oraz najlepszy bramkarz
turnieju. W roczniku
2006-2007 tytuł
króla strzelców zdobył Damian Duraj z
S a n t a n y Wi e l k i
Klincz. Najlepszym
bramkarzem wybrany został Patryk
Kulas. Wśród
zawodników rocznika 2008-2009
najlepszym strzelcem został Igor
Kukliński z Olimpijczyka Skorzewo,
a Weronika Trela
broniła najlepiej.

Dnia 6 grudnia 2015 roku w Hali
sportowej w Wielkim Klinczu
odbył się V Turniej Mikołajkowy
w piłkę nożną halową roczników
2006/2007 oraz 2008-2009. Na
zaproszenie Zakładu Sportu,
Kultury i Turystyki odpowiedziało osiem drużyn.
Turniej rozegrano systemem
"każdy z każdym". W grupie
"starszej" bezkonkurencyjna
okazała się drużyna Wdy Lipusz,
która zwyciężając z Olimpijczykiem Skorzewo oraz Santaną Wielki Klincz i remisując z
Ceramikiem Łubiana zdobyła
siedem punktów. Na drugim
miejscu z sześcioma punktami
uplasowali się piłkarze z Wielkiego Klincza, trzeci Ceramik
Łubiana zgromadził 3 punkty.
W grupie "młodszej" najlepsi
okazali się być piłkarze Olimpijczyka Skorzewo, którzy zajęli
pierwsze miejsce. Drugie
miejsce zdobyli zawodnicy
Santany Wielki Klincz, na
trzecim miejscu uplasowali się
zawodnicy KS Skorzewo.
Wśród zawodników każdej z
grup wyłoniony został najlepszy

Organizatorzy przy współpracy
ze Świętym Mikołajem zagwarantowali wszystkim uczestnikom słodkości oraz nagrody
rzeczowe.
Wyniki 2007-2008
1
2
3
4

Olimpijczyk Skorzewo
Santana Wielki Klincz
Ks Skorzewo 2
Ks Skorzewo 1

9 pkt.
6 pkt.
3 pkt.
0 pkt.

Wyniki 2008-2009
1
2
3
4

Wda Lipusz
Santana Wielki Klincz
Ceramik Łubiana
Olimpijczyk Skorzewo

7 pkt.
6 pkt.
3 pkt.
0 pkt.

M.Helta

Kolejny sezon Gminnej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn
21 listopada ruszyła kolejna
edycja Gminnej Ligi Piłki
Siatkowej Mężczyzn o Puchar
Wójta Gminy Kościerzyna.
Pierwsza kolejka jak zawsze
przyniosła wiele emocji zarówno
wśród piłkarzy, jak i kibiców.
Szczególnie starcie pomiędzy
drużynami Sendom Bartoszylas,
a Nasz Dach charakteryzowało
się wyjątkową widowiskowością, zakończoną rezultatem
3:2. Każdy z późniejszych
czterech meczy kończył się
wynikiem 3:0, jedynie ostatni

pomiędzy Łubianą a Relax
Dziemiany przyniósł wynik 3:1.
Druga kolejka rozegrana w
sobotę zakończyła się rezultatami 5 meczy 3:0, jedynie rywalizacja pomiędzy KOSiR
Nandruk Kościerzyna, a Siatkarz
Łubiana przyniosła wynik 2:3.
Szczegółowe wyniki i terminarze dostępne są na
www.sportowakoscierzyna.pl.
Zapraszamy mieszkańców gminy i gości do czynnego kibicowania wszystkim drużynom.
M. Helta

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
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