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Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza na
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21.00-24.00
ZABAWA TANECZNA z zespołem And-Daro
Sołectwo
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Zespół Szkół
w Skorzewie

OSP
Skorzewo

KOŚCIERZYNA

Starostowie Dożynek Gminnych 2016
Państwo Renata i Zdzisław
Meyer prowadzą 28-hektarowe
gospodarstwo w Skorzewie.
Gospodarstwo ma 13 ha użytków
rolnych o bonitacji gleb od V do
VI klasy, w tym: 8 ha użytków
zielonych, 3,6 ha lasu oraz 1,4
nieużytków rolnych. Struktura
zasiewów nie różni się od innych
gospodarstw na terenie Kaszub:
10 ha zbóż, 1 ha ziemniaków, 1,5
ha zielonki na kiszonkę. Obsada
zwierzęca w gospodarstwie to:
18 sztuk bydła w tym 2 sztuki
krów mlecznych, pozostałe
opasy. Gospodarstwo rolne
prowadzone jest przez małżonków od 19 lat. Państwo Meyerowie mają 4 synów i córkę w
wieku od 7 do 13 lat. Dzieci
aktywnie pomagają rodzicom w
pracach gospodarskich. Pan
Zdzisław ma 40 lat. Posiada
wykształcenie rolnicze. Gospodarstwo po rodzicach przejął w
1994 roku. Pani Renata ma 38 lat,
z wykształcenia jest technikiem
sprzedawcą, ale w swoim
zawodzie pracowała krótko. Po

ślubie w roku 2001 podjęła rolę
gospodyni domowej. Zajęła się
hodowlą drobiu: brojlerów oraz
gęsi. W ciągu roku hodowla
osiąga około 180 sztuk na
potrzeby własnej konsumpcji.
Dodatkowo małżonka uprawia
spory areał ogrodu przydomowego, w którym ma mnóstwo
warzyw. Gospodarstwo wyposażone jest niezbędny w sprzęt
rolniczy: ciągnik ze sprzętem
tow arzys zącym oraz inne
maszyny i urządzenia do pracy na
roli. Gospodarstwo korzysta z
usług zewnętrznych do zbiórki
zbóż. Pan Zdzisław niejednokrotnie w ramach usług sąsiedzkich wspomaga swoimi
maszynami prace polowe i
zbiórkę płodów rolnych u
sąsiadów. Gospodarstwo korzysta z dotacji dopłat obszarów
wiejskich, jak i również
uczestniczy w programie rolnośrodowiskowym. Hobbystycznie
pan Zdzisław zajmuje się
mechaniką, blacharstwem i
stolarstwem. Jak mówi żona:

"ciągle coś robi". Im starszym
samochodem zajmie się pan
Zdzisław, tym większą ma
satysfakcję z przywrócenia go do
stanu używalności. A części
blacharki trzeba dorabiać, bo już
takich nie produkują. Po ciężkim
pracowitym dniu gospodyni lubi
zagrać w karty, a zwłaszcza w
kanastę, którą uwielbia.

Małżonek w tym czasie ogląda
telewizję i pochłania nowinki i
nowości w Internecie na temat
motoryzacji. Pan Zdzisław
prowadzi gospodarstwo jako 4-te
pokolenie. Czas pokaże, czy
przekaże pałeczkę któremuś z
synów.
M. Lamkiewicz
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Zespół ds. Seniorów Gminy Kościerzyna
Powstał Zespół ds. Seniorów
Gminy Kościerzyna. Przypomnijmy, że z inicjatywy wójta
Grzegorza Piechowskiego, próba
powołania Rady Seniorów
Gminy Kościerzyna i nadania jej
statutu została podjęta już 13
lutego 2015 r. Wówczas jednak
większość radnych sprzeciwiła
się tej inicjatywie. Na terenie
powiatu kościerskiego Rady
Seniorów powołane przez
radnych gmin działają już w
Kościerzynie i Karsinie.
Wójt nie zrezygnował ze swego
pomysłu. Ponieważ w tym roku
radni nadal byli przeciwni
Radzie Seniorów, dlatego zaproponował utworzenie Zespołu
ds. Seniorów Gminy Kościerzyna. Prace przygotowawcze
nabrały tempa. Opracowano
regulamin Zespołu. W maju i
czerwcu odbyły się spotkania
informacyjne dla ewentualnych
kandydatów. W lipcu chętni do
prac w Zespole zostali zgłoszeni
przez różne organizacje społeczne. W skład Zespołu
powołano 15 członków.
Dnia 1 sierpnia 2016 r. wójt
Grzegorz Piechowski na zwołanym w Urzędzie Gminy Kościerzyna zebraniu wręczył obecnym
akty powołania do Zespołu ds.
Seniorów na kadencję 20162018. Do Zespołu wchodzą
przedstawiciele 15 różnych
miejscowości z obszaru całej
Gminy Kościerzyna (wymieniamy w kolejności alfabetycznej):
1) Jerzy Adamczyk - Kościerska
Huta, 2) Lidia Blok - Zielenin, 3)
Elżbieta Brzezińska - Wielki
Klincz, 4) Zdzisław Cieszyński Nowa Wieś Kościerska, 5) Jan
Czapiewski - Sarnowy, 6)
Krystyna Freda - Nowy Klincz,
7) Zdzisław Jażdżewski - Korne,
8) Teresa Kleinschmidt Loryniec, 9) Irena Literska Wielki Podleś, 10) Jolanta
Murglin - Kaliska Kościerskie,
11) Ewa Nowak - Skorzewo, 12)
Krystyna Okrój - Mały Klincz,
13) Krystyna Toruńczak Kłobuczyno, 14) Regina Trapkowska - Łubiana, 15) Agnieszka
Zamiejska - Wąglikowice. Nowo
powołani członkowie w demokratycznym głosowaniu dokonali wyboru kierownictwa
Zespołu ds. Seniorów Gminy
Kościerzyna. Przewodniczącą
została wybrana Elżbieta Brze-

zińska, która już od ponad 10 lat
stoi na czele Koła PZERI w
Wielkim Klińczu. Natomiast
funkcję wiceprzewodniczącej
obecni również w drodze
głosowania powierzyli Ewie
Nowak, szefowej Koła PZERI w
Skorzewie. Postanowiono
zwołać inauguracyjne posiedzenie Zespołu w połowie
września br.
E. Brzezińska, nowo wybrana
przewodnicząca, podziękowała
członkom Zespołu ds. Seniorów
za zaufanie i wyraziła uznanie dla
Grzegorza Piechowskiego (wójta
Gminy Kościerzyna) i Katarzyny
Knopik (sekretarz) za konsekwencję w dążeniu do powołania
ciała doradczego seniorów.
Zadeklarowała gotowość i chęć
współpracy z władzami Urzędu
Gminy, przewodniczącym Rady
Gminy oraz wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz
s e n i o r ó w, o s ó b n i e p e ł n o sprawnych.
Głównym celem powołanego
Zespołu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu ze
względu na wiek, wyzwalanie
świadomości i aktywności
obywatelskiej oraz integracja
seniorów na niwie kulturalnej,
sportowej, turystycznej i edukacyjnej.
Wiceprzewodnicząca Ewa Nowak postulowała, aby spotkania
członków Zespołu odbywały się
w różnych sołectwach na terenie
Gminy w celu wnikliwego
poznania potrzeb środowiska
oraz pomocy w rozwiązywaniu
życiowych problemów osób
starszych. Krystyna Toruńczak
zwróciła uwagę na konieczność
dotarcia z pomocą do osób
ubogich i samotnych w ramach
wolontariatu młodzieży. E. Brzezińska zaapelowała o współpracę
między pokoleniami seniorów i
juniorów. Cytując słowa papieża
Franciszka, podkreśliła, że osoby
starsze posiadają bogate doświadczenie życiowe i wiele
cennych umiejętności, którymi
mogą podzielić się ze środowiskiem. Przychylna postawa i
otwartość członków nowo
powołanego Zespołu ds.
Seniorów rokuje zgodne,
konsekwentne i ciekawe formy
współpracy z władzami Gminy
oraz radnymi na rzecz bardzo
licznej rzeszy dojrzałych miesz-

kańców, którzy nie chcą być
pomijani i lekceważeni.
Wielkim kapitałem do wykorzystania w realizacji zamierzonych przedsięwzięć jest baza
lokalowa w postaci sal wiejskich,
a także doświadczenie zarządów
kół Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Na terenie Gminy Kościerzyna
aktywnie działają już 4 koła: w

Kłobuczynie, Łubianie, Skorzewie i Wielkim Klińczu,
skupiające 300 członków. Niech
ich aktywność będzie zachętą dla
pozostałych mieszkańców w
wieku senioralnym do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania
wolnego czasu i czynnego
rozwijania swoich pasji.
E. Brzezińska

"Łubiańsczé Gzubë" w Gdyni
Dnia 14 sierpnia zespół kaszubski "Łubiańsczé Gzubë" z
Zespołu Kształcenia w Łubianie
miał zaszczyt uczestniczyć w
patriotycznym festynie pod
hasłem „Bitwa WarszawskaKapitał w XXI Wiek”. Festyn
odbywał się w Gdyni na skwerze
przy Al. Marszałka Piłsudskiego.
Zorganizowany był przez Związek Piłsudczyków RPTPJP
Okręg Pomorski w Gdyni. Celem
festynu było integrowanie ludności, uatrakcyjnienie oferty
kulturalnej, popularyzowanie
wiedzy historycznej ze

szczególnym uwzględnieniem
„przyszłości narodu”, czyli
dzieci i młodzieży. Dwukrotny
występ zespołu "Łubiańsczé
Gzubë" był naszym wkładem w
uatrakcyjnienie bogatego programu festynu. Oprócz występów na scenie "gzubë" poznawały Gdynię. Spacerowały Aleją
Jana Pawła II, zwiedzały StatekMuzeum "Dar Pomorza", podziwiały statki i żaglowce przy
Skwerze Kościuszki. Zmęczone,
ale zadowolone wróciły do domu.
M. Pepliński
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Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" organizowana
przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich
Województwa Pomorskiego
Straż Gminna Gminy Kościerzyna włącza się do ogólnowojewódzkiej akcji "Bezpieczna
droga do szkoły". Do dnia 28
sierpnia 2016 roku straż przeprowadzi przegląd infrastruktury przyszkolnej. Kontroli
podlegać będzie: oznakowanie
przejść dla pieszych, stan chodników, ogrodzeń, barierek i
innych zabezpieczeń, sprawdzenie widoczności. W przypadku
stwierdzenia zagrożeń odpowiednia informacja zostanie
przekazana zarządcom terenów.

W dniach 1-16 września 2016
roku straż przeprowadzi na
swoim terenie działania, polegające na:
- patrolu straży w pobliżu szkoły
w okolicach przejść dla pieszych
zlokalizowanych w pobliżu
szkół, szczególnie w godzinach
porannych tj. pomiędzy godz.
7.30 a 8 00 ;
- regulowaniu ruchem pojazdów
w przypadku stwierdzenia
zwiększonej ilości młodzieży i
potencjalnym zagrożeniem ze
strony pojazdów;

- interweniowaniu wobec kierujących pojazdami parkującymi
przy szkołach w sposób niezgodny z przepisami lub powodujących zagrożenie dla uczestników ruchu;
- zwracaniu uwagi dzieciom i
młodzieży, aby obowiązkowo
korzystać z chodnika oraz przejścia dla pieszych;
- kontroli motorowerzystów i
rowerzystów w zakresie zasad
ruchu, posiadania niezbędnych
uprawnień oraz niezbędnego
wyposażenia.
K. Lisakowski

Plany budowy ścieżek rowerowych
1 lipca 2016 roku w odpowiedzi
na konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Transport Miejski
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego gmina Kościerzyna w
partnerstwie z Miastem Kościerzyna wynikającym ze Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego złożyła wniosek o

dofinansowanie budowy rowerowych dróg dojazdowych do
węzła integracyjnego w Kościerzynie. W praktyce w ramach
dofinansowania miałyby powstać drogi rowerowe z miejscowości: Sarnowy, Skorzewo,
Wielki Klincz i Dobrogoszcz do
Kościerzyny.
Długość wszystkich odcinków
dróg rowerowych wynosić ma
według planów 15,23 km (10,05
km w Gminie Kościerzyna i 5,18

km w Mieście Kościerzyna).
Zadanie ma zostać zrealizowane
w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". Prace projektowe i
budowlane zostały oszacowane
na kwotę około 10,5 mln zł (6,9
mln Gmina Kościerzyna i 3,6
mln zł Miasto Kościerzyna).
Planowany harmonogram
przewiduje rozpoczęcie prac
projektowych od II kwartału
2017 roku oraz zakończenie
robót budowalnych na ostatnich

odcinkach w III kwartale 2018
roku.
Dodatkowo z informacji pozyskanych z Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku wynika, że
GDDKiA dysponuje środkami
finansowymi na budowę ścieżki
rowerowej z Kornego do Kościerzyny. Obecnie trwają prace nad
przygotowaniem dokumentacji
technicznej.
Red.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru
W dniach 27-31 lipca na Kaszubach odbywał się Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
Kolejny raz barwne zespoły z
całego świata zawitały również
do gminy Kościerzyna - występy
zorganizowano we Wdzydzach i
Wielkim Klinczu. Koncert inauguracyjny Festiwalu tradycyjnie
zorganizowany został w Wielu.

Natomiast na naszych scenach
wystąpiły zespoły z takich
krajów jak: Belgia, Indonezja,
Białoruś, Grecja, Czarnogóra,
Litwa, Rumunia i Polska. W
Międzynarodowym Festiwalu
Folkloru aktywnie uczestniczył
zespół "Kaszubskie Nuty" z
Nowego Klincza, który pokazał
się na scenach w Kościerzynie,

Wielu, Brusach i
w gminie Kościerzyna. Festiwal to
wyjątkowa okazja do przyjrzenia
się bogatej kulturze innych kraj ó w. Wa r t o
również wspomnieć, że Międzynarodowy Festiwal
Folkloru "Kaszubskie
Spotkania z Folklorem Świata" otrzymał certyfikat CIOFF,
a co za tym idzie został ujęty do renomowanych festiwali
międzynarodowych.
Red.
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Zjazd Kaszubów we Wdzydzach
2 lipca 2016 r. odbyło się
najważniejsze i największe kaszubskie święto - XVIII Światowy Zjazd Kaszubów. Do
Wdzydz przyjechały tysiące
osób: członkowie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, samorządowcy, przedstawiciele władz
państwowych, duchowieństwo,
wielu sympatyków kaszubszczyzny. Spotkali się, by
pokazać swoją wspólnotę i
przywiązanie do małej kaszubskiej ojczyzny. "Zrzeszonëch
naju nicht nie złómie" - takie
hasło przyświecało uczestnikom
Zjazdu Kaszubów. Wdzydze i
Ziemia Kościerska od wielu lat
stanowiły ważne miejsce spotkań
i rozwoju kaszubskich intelektualistów związanych m.in. z
ruchem młodokaszubskim. Jak
pisał Aleksander Majkowski w
Zorzach kaszubskich "tam nad
jeziorem Wdzydze duch kaszubski się odrodził. Tam
powstała idea towarzystwa

etnologicznego w Kartuzach,
zrzeszenie młodokaszubów,
czasopismo "Gryf". (…) Tak we
Wdzydzach zabłysło zorze
wskrzeszenia kaszubszczyzny."
O tych słowach pamiętali
uczestnicy XVIII Zjazdu
Kaszubów.
Kaszubi do Wdzydz przybyli z
wielu stron: z północy, południa,
wschodu i zachodu Kaszub, z
bliższych i dalej położonych
miejsc Polski, z Kanady i
Północnej Ameryki. Tradycyjnie
wielu z nich wsiadło do pociągu
Transcassubia, który w tym roku
przyjechał z Chojnic do Olpucha,
skąd wszystkich podróżnych
specjalne zjazdowe autobusy
zawiozły do Wdzydz. Do
pociągu na poszczególnych
stacjach wsiadały kolejne osoby,
a szczególnym wydarzeniem był

przyjazd Kaszubów bytowskich,
którzy dojechali pociągiem z
Bytowa i do Transcassubii
wsiedli na stacji Lipusz. W
Olpuchu na wszystkich zjazdowiczów czekało wyjątkowe
przywitanie, przygotowane przez
Grzegorza Szalewskiego kaszubski poczęstunek, który
przydał się po trudach podróży.
Kaszubi do Wdzydz przyjechali
jednak nie tylko pociągiem wielu z nich wybrało transport
autobusowy oraz samochodowy.
Wszyscy spotkali się przy
Centrum Usług Turystycznych,
gdzie o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta
pod przewodnictwem Prymasa z
Kaszub Arcybiskupa Henryka
Muszyńskiego, w koncelebrze z
Biskupem Pomocniczym
Diecezji Pelplińskiej Wiesławem

Śmiglem, Proboszczem Parafii
Wąglikowice Ks. Dariuszem
Jereczkiem oraz księżmi z
dekanatu kościerskiego i innymi
kaszubskimi duchownymi.
Uczestników Mszy Świętej witał
i o odprawienie nabożeństwa w
intencji Kaszubów prosił Prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki.
Ksiądz Prymas w swoim powitaniu zwrócił się do zgromadzonym w języku kaszubskim, przypominając o roli Wdzydz w
odrodzeniu kaszubszczyzny.
Oprawę muzyczną Mszy Świętej
zapewniła Schola Canticorum z
Kościerzyny pod kierunkiem
Joanny Werochowskiej, która
specjalnie na tę okazję przygotowała pieśni w języku kaszubskim. Dorota Kutella-Burcon
przedstawiła czytanie w językach polskim i kaszubskim.
Psalm pięknie zaśpiewała
Weronika Korthals. Modlitwę
wiernych czytali członkowie
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: Jerzy Żywicki (ZKP
Łubiana), Danuta Tocke (ZKP
Dębogórze), Bernard Hinz (Klub
Turystyczny ZKP Wanożnik),
Katarzyna Główczewska (ZKP
Brusy). Dary do ołtarza nieśli
przedstawiciele Zrzeszenia z
Łubiany, Kartuz, Brus, Nordy
oraz żeglarze wdzydzcy, a
komentarz do darów swojego

autorstwa przeczytała w języku
kaszubskim Maria Mach z ZKP
Kościerzyna. Za odprawienie
Mszy Świętej dziękowali: Wójt
Gminy Kościerzyna Grzegorz
Piechowski, Irena Marszewska z
ZKP Łubiana i Katarzyna Knopik
z ZKP Kościerzyna. W nabożeństwie licznie uczestniczyły
poczty sztandarowe Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.
Po Mszy Świętej barwny
korowód ruszył przez całe
Wdzydze - z Centrum Usług
Turystycznych do Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego, gdzie historyczną,
najstarszą bramą wszyscy
zjazdowicze weszli na teren
skansenu. Na czele korowodu
jechali kaszubscy motocykliści
zrzeszeni w Klubie Turystycznym Wanożnik, następnie wóz
ciągnięty przez konie, potem ton
marszowy nadawała Orkiestra
Dęta Gminy Kościerzyna, za
którą kroczyły poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy
Zjazdu Kaszubów.
Oficjalne otwarcie XVIII Światowego Zjazdu Kaszubów
odbyło się na scenie w niecce
skansenu. Wszystkich przybyłych witali Wójt Grzegorz
Piechowski, Dyrektor Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego Katarzyna Kulikowska i
Prezes Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego Łukasz Grzędzicki.
Władze Województwa Pomorskiego uhonorowały Zastępcę
Dyrektora Muzeum Tadeusza
Sadkowskiego, który w skansenie pracuje już 45 lat. Na scenie
pojawił się także Michał
Pasieczny (burmistrz Rumi),
który otrzymał od Wójta Gminy
Kościerzyna podarunek i gratulacje w związku z organizacją
kolejnego Zjazdu Kaszubów,
który w 2017 roku odbędzie się w
Rumi.
Po części oficjalnej rozpoczęła
się wspólna zabawa. Na scenie w
niecce wystąpiły zespoły: Towarzystwo Śpiewacze im. Jana
Trepczyka z Wejherowa, Môłi
Kaszëbi z Wąglikowic, Łubiańsczé Gzubë z Łubiany, Zespół
Folklorystyczny Kaszubskie Nuty z Nowego Klincza, zespół folklorystyczny z Pniew, Młoda
Kościerzyna, "Kaszuby" Wiele Karsin. Niestety, z powodu

dokończenie na str. 5
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ulewnego deszczu nie wystąpił
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca
"Kościerzyna". Jednocześnie w
namiocie biesiadnym trwał
przegląd kapel i kabaretów
kaszubskich. Tutaj publiczności
zaprezentowały się: Kapela
kaszubska "Purtki", Kapela
"Kaszuby" Wiele - Karsin, KGW
"Sąsiadki Aparatki", Zgrôwańcë,
Bożepolanie, Drëchë, Kapela
"Kaszubskie Nuty". Po występach konkursowych z pięknym
koncertem wystąpił Paweł
Ruszkowski. Natomiast od
godziny 16.00 na scenie Centrum
Usług Turystycznych koncerto-

wali kaszubscy artyści folkowi:
Almost Jazz Group, Damroka,
Weronika Korthals oraz gwiazda
wieczoru Natalia Szroeder. W
szkole w Wąglikowicach odbył
się turniej gry w Kaszubską Baśkę, który zgromadził 130 osób.
Na terenie skansenu można też
było spotkać twórców ludowych, wziąć udział w warsztatach kaszubskiego rzemiosła,
skosztować przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, przepłynąć po
wdzydzkim jeziorze statkiem
Stolem, porozmawiać z kaszubskimi pisarzami. Zjazd Kaszubów zakończył się późną nocą
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pokazem laserowym nad jeziorem. Dziękujemy, że tego dnia
byliście z nami we Wdzydzach!
Dziękujemy za tak liczny udział
w XVIII Światowym Zjeździe
Kaszubów! Organizatorami
Zjazdu Kaszubów we Wdzy-

dzach byli: Gmina Kościerzyna,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Zarząd Główny oraz oddziały w Łubianie i Kościerzynie,
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny, Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz, KIR. K. Knopik

Wakacje w Garczynie
Młodzież ze szkół Gminy Kościerzyna kolejny raz wypoczywała w Obozowisku
Garczyn. W tym roku z
wypoczynku letniego korzystali
uczniowie z Niedamowa,
Kornego i Skorzewa. Obozowicze mieli zabezpieczone
zakwaterowanie, wyżywienie

oraz inne atrakcje w postaci zajęć
sportowo-rekreacyjnych.
Pomimo pogody w kratkę
młodzież nie miała czasu na
nudę. W programie pobytu
zaplanowano m.in. zwiedzanie
okolicy oraz kąpiele w jeziorze
Garczyn pod okiem ratowników.
Zorganizowana została też

wycieczka do
skansenu we
Wdzydzach i
seans filmowy
w Kinie Remus
w Kościerzynie, gry, zabawy, ogniska i
dyskoteki. Dla
części dzieci
były to pierwsze wakacje spędzone poza
domem. Organizatorem wypoczynku jest Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki Gminy
Kościerzyna. Wakacyjny pobyt
młodzieży finansowany jest z
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Red.

Masz problem z alkoholem?

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 każdy wtorek w godz.
18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP, w
górnej sali, wejście od strony torów). W ostatni wtorek miesiąca
organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich zainteresowanych.

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 każdy czwartek o godz. 18:00 zapraszamy
na MITING AA Grupy ISKRA w pomieszczeniach w sali klubowej
Hali Sportowej ul. Szkolna w Wielkim Klinczu. Miting otwarty
pierwszy czwartek miesiąca dla każdego zainteresowanego.
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Wakacyjne remonty szkół
Podczas letnich wakacji w
gminnych szkołach jak co roku
prowadzone są remonty. Na ten
cel zaplanowano 700 tys. zł.
Prace zrealizowane zostały w
niemal wszystkich placówkach
oświatowych. Korne: remont
poddasza, wymiana drzwi,
wymiana podłóg, malowanie,
Niedamowo: malowanie ścian w
klasach, zdejmowanie sufitów,
kładzenie sufitów spod bitki,
wymiana podłogi w holu
ułożenie tarkettu, wymiana

instalacji elektrycznej, instalacja
sieci internetowej, Nowy Klincz:
wymiana instalacji elektrycznej,
Skorzewo: wymiana instalacji
elektrycznej II etap, wymiana
instalacji w klasach, na korytarzu,
pomieszczeniach biblioteki,
Wąglikowice: monitoring, Wielki Podleś: wymiana podłóg w
klasach i na korytarzu - ułożenie
wykładziny tarkett, Łubiana: wymiana lamp, malowanie korytarza głównego, wymiana instalacji
elektrycznej i lamp na sali spor-

towej, Wielki
Klincz: wymiana wykładziny
na korytarzu
głównym i bocznym, malowanie korytarzy, wymiana
instalacji elektrycznej, wymiana drzwi.
T. Paluszyński

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji
Trwają roboty budowlane na
drogach w gminie Kościerzyna.
Obecnie kończy się budowa dróg
i chodników w następujących
miejscowościach: Kościerska
Huta, Kaliska Kościerskie,
Wielki Klincz, Dobrogoszcz i
Łubiana. Zakończono już
budowę ul. Rekowskiej wraz z
rondem w Skorzewie oraz ulicy
obok boiska w Kornem. Kolejne
zadania inwestycyjne - drogowe
są już po postępowaniach przetargowych, w trakcie rozstrzygania tzn. podpisywania umów.

Ogólna suma zaangażowanych
środków finansowych na obecnie
budowane drogi
to ok. 1.050.000
złotych. Udało się
również pozyskać
w 2016 roku pierwsze pieniądze
"zewnętrzne" na budowę dróg,
tzn. drogi śródpolnej. Urząd
Marszałkowski Województwa
Pomorskiego przyznał gminie
Kościerzyna kwotę 96 tys.

Wielki Klincz ul.Rzemieślnicza
złotych na kolejny etap budowy
drogi asfaltowej między Niedamowem a Nowym Niedamowem.
G. Świtała

Chodnik w Łubianie, ulica Leśna

Bezpieczny przejazd kolejowy
W piątek 29 lipca na niestrzeżonych przejazdach kolejowych
w Łubianie i Lipuszu policjanci z
Kościerzyny wspólnie z przed-

stawicielami PKP Zakładu Linii
Kolejowych w Gdyni propagowali wśród uczestników
ruchu drogowego bezpieczne
zachowania
chroniące przed
tragicznymi skutkami wypadków
na torach. Społeczna akcja profilaktyczna "Bezpieczny przejazd
- zatrzymaj się i
żyj!" ma na celu
ochronę wszystkich użytkowników dróg przed
wypadkami na
kolejowych przejazdach. W ubiegły piątek na
przejazdach kolejowych w Łubianie i Lipuszu
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Kościerzynie

wspólnie z pracownikami Kolei
PKP PLK S.A. przeprowadzili
kolejną edycję tych działań,
propagując wśród kierowców
bezpieczne zachowania chroniące przed zderzeniami z
pociągami. Kierowcy poznawali
obowiązujące procedury w ruchu
kolejowym, co ma na celu
zwiększenie świadomości i
zapobieganie skutkom tragicznych wypadków. Skutki
wypadków na przejazdach
kolejowych, w których dochodzi

do zderzenia samochodu z
rozpędzonym pociągiem, są
łatwe do przewidzenia. Osoby
podróżujące pojazdem w takim
zderzeniu mają nikłe szanse na
przeżycie, auto zmiażdżone przez
pojazd szynowy ulega całkowitej
destrukcji, a elementy wyposażenia są z reguły porozrzucane
na odcinku kilkuset metrów.
P. Kwidziński

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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Pracownice GOPS odznaczone przez wojewodę
26 lipca w Pomorskim Urzędzie
Wo j e w ó d z k i m o d b y ł a s i ę
uroczystość uhonorowania pracowników pomocy społecznej.
Wśród wyróżnionych były też
pracownice Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Wojewoda pomorski
Dariusz Drelich - w imieniu
Prezydenta RP - uhonorował
Medalami za Długoletnią Służbę
kilkudziesięciu pracowników
pomorskich jednostek pomocy
społecznej. Medale otrzymały

osoby, które wzorowo, wyjątkowo sumiennie wykonują
obowiązki wynikające z pracy
zawodowej.
Osoby wyróżnione medalami za
długoletnią służbę: złote medale:
Barbara Ciężka, Renata Tkaczyk,
Grażyna Sobaszkiewicz, Gabriela Kreft, srebrny medal: Barbara
Federowicz, brązowy medal:
Aleksandra Jażdżewska.
Red.

Oddali hołd powstańcom warszawskim
Harcerze z Hufca ZHP Kościerzyna i harcerze z ZHR wspólnie
z grupą rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Miłośników Historii
Gryfa Pomorskiego ,,Cis" Męcikał 1 sierpnia 2016 r. na rynku w
Kościerzynie i Łubianie uczcili
72 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego. Cała inscenizacja rozpoczęła się od ukazania
grozy samej okupacji niemieckiej w Polsce i działalności
Szarych Szeregów. Następnie o
17.00, w "godzinę W" zawyły
syreny, a zgromadzeni na kościerskim rynku minutą ciszy
uczcili pamięć poległych

powstańców warszawskich.
Następnie przy wystrzałach z
karabinów i huku z dział rozpoczęły się walki uliczne, podczas
których harcerze odgrywający
powstańców zdobywali posterunek niemiecki, na którym zawiesili biało-czerwoną flagę. Sanitariuszki opatrywały rannych i wynosiły ich z miejsca walki. Zaczęła działać "Poczta Powstańcza" z okolicznościowymi kartkami pocztowymi i pieczęciami.
Zuchy rozdawały przygotowaną
na tę okazję specjalną Gazetę
Powstańczą. W Łubianie o 19.00
podobnie zaczęło się od walk

ulicznych, po których wszyscy
uczestnicy i widzowie udali się
pod krzyż misyjny przy kościele,
gdzie odbył się apel połączony z
modlitwą oraz złożenie kwiatów
i minuta ciszy. Cała Kościerzyna
i Łubiana mogły oddać hołd
powstańcom. Harcerze i grupa
rekonstrukcyjna dziękują UM w

Dotacja na termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej
W dniu 28 czerwca 2016 roku
została podpisana umowa o
dofinansowanie projektu:
"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Kościerzyny".
Projekt będzie dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zakres rzeczowy projektu dotyczy przeprowadzenia kompleksowych termomodernizacji w
20 budynkach użyteczności
publicznej Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Kościerzyny
(Gminy Miejskiej Kościerzyna i
Gminy Kościerzyna), w tym 9
budynków należących do Miasta
Kościerzyna i 11 budynków

Gminy Kościerzyna. Termomodernizacji poddane zostaną
następujące obiekty gminne:
Urząd Gminy Kościerzyna (bud.
A.), GOPS, Zespół Szkół w
Wąglikowicach, Zespół Szkół w
Skorzewie, Zespół Szkół w
Wielkim Podlesiu, Szkoła
Podstawowa w Kaliskach Kościerskich, Sale wiejskie w
Kornem, Wielkim Klinczu, Pucu,
Kościerskiej Hucie i w Nowej
Wsi Kościerskiej. Głów-nym
elementem zakresu Gminy
Kościerzyna poza typowym
ociepleniem ścian zewnętrznych
i stropodachów jest to, że we
wszystkich obiektach za
wyjątkiem budynków Urzędu i
GOPS do wytwarzania energii na
potrzeby grzewcze zostaną
zastosowane pompy ciepła
generujące energię z pionowych
wymienników ciepła (z ziemi).

Przewidywany łączny koszt
całego projektu to 12.991.202,43
zł, z czego zakres finansowy
Gminy Kościerzyna to
8.382.195,37zł. Umowa o
dofinansowanie określa poziom

Kościerzynie, UG Kościerzyna,
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddz. w Łubianie, Kościerskiemu Domowi Kultury,
Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz
Parafii Łubiańskiej, PPSP w Kościerzynie i OSP Łubiana za pomoc w organizacji imprez.
P. Kwidziński
dofinansowania w wysokości do
60,39% wydatków kwalifikowalnych projektu, a co za tym
idzie Gminie Kościerzyna przypadnie 5.062.007,78 zł dofinansowania i 3.320.187,59 zł wkładu
własnego. Harmonogram realizacji projektu przewiduje jego
realizację (20 budynków) do 30
czerwca 2019 roku.
Red.

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,
Sierż. szt. Dawid Hering - 603-568-251
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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Zawody wędkarskie i festyn w Juszkach
2 lipca w Juszkach odbyły się
zawody wędkarskie, zorganizowane przez członków koła
Costerina Polskiego Związku
Wędkarskiego. Zawody były II
turą seniorów i I turą juniorów w
ramach rywalizacji o tytuł
Mistrza Koła. Jednocześnie
walczono też o Puchar Sołtysa
Wsi Juszki. Biuro zawodów
gościli u siebie Karol i Izolda
Wysieccy. Łącznie w zawodach
wzięło udział 17 osób: 15
seniorów i 2 juniorów. Rywalizację wśród juniorów wygrał
Filip Słomiński. Zwycięzcy
wśród seniorów: I miejsce
Michał Łosiński, II miejsce
Henryk Daft, III miejsce Daniel
Olszewski, IV miejsce Mirosław
Puzdrowski, V miejsce Dariusz
We s o ł o w s k i , V I m i e j s c e
Krzysztof Stencel. Jeśli chodzi o
r y b y, t o z w y c i ę s t w o n a
Mielistym zapewniły tym razem

ukleje. Wszyscy uczestnicy
otrzymali skromne upominki od
sołtysa Karola Wysieckego, a
zwycięzcy nagrody od PZW. Po
zakończeniu części oficjalnej
sołtys zaprosił wszystkich
obecnych na osobiście przygotowaną przez siebie grochówkę.
Wędkarze mieli szczęście do
pogody, czego niestety nie można
było powiedzieć o mieszkańcach, którzy wybierali się tego
samego dnia na festyn sołecki.
Nie mogliśmy niestety przez
intensywne opady deszczu
zapewnić atrakcji dla dzieci.
Długo czekaliśmy, czy uda się
zapewnić oprawę muzyczną
spotkania. Na szczęście około
godziny 20-tej zespół Łukasza
Pastwy zdołał uruchomić sprzęt i
na juszkowską łąkę popłynęły
muzyczne przeboje. Mimo
niesprzyjającej pogody było dość
dużo ludzi, widać, że jest

potrzeba spotkań
wśród sąsiadów w
niezobowiązującej
atmosferze. Dzieci
mogły przejechać
się na kucyku.
Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku
pogoda nas nie
rozczaruje.
I. Wysiecka

Festyn w Kościerskiej Hucie
Tradycyjnie w okresie letnim w
sołectwach gminy Kościerzyna
odbywają się festyny kulturalnorekreacyjne dla mieszkańców i
turystów. 11 lipca takie spotkanie
zorganizowali Sołtys i Rada
Sołecka wsi Kościerska Huta.
Dla wszystkich przybyłych
zaplanowano wiele atrakcji,
które zorganizowane zostały w
Sali wiejskiej i na placu zabaw.

Były więc konkurencje sportowe dla dzieci takie jak:
przechodzenie przez tunel,
przeciąganie liny, rzuty do celu,
tańce, a także wspólne zabawy z
rodzicami i dziadkami. Czas
u m i l a ł z e s p ó ł m u z y c z n y,
przygotowano również poczęstunek. Wspólne świętowanie
zakończono zabawą taneczną.
Sołtys R. Zaborowski

VI Święto Sielawy
6 sierpnia kolejny raz Wdzydze
zamieniły się w centrum
rozrywki sportowo-kulturalnej
dla mieszkańców Gminy Kościerzyna oraz turystów wypoczywających na Kaszubach. Od
wczesnych godzin porannych na
amatorów aktywnego wypoczynku czekał Bieg Kościerskiego Browaru - "Półmaraton Stolema". Na starcie
biegu głównego stanęło blisko
400 zawodników, na których
czekało 21 kilometrów trasy
biegowej przebiegającej po
lasach w obrębie Wdzydz oraz

Zdjęcia z portalu www.koscierski.info

Juszek. Scena Letnia we
Wdzydzach przy Centrum Usług
Turystycznych również miała
przygotowane atrakcje w postaci
konkursów dla publiczności,
występów artystycznych w
wykonaniu kapeli Dreche, Grupy
Muzycznego Wsparcia, Kabaretu "Pod Wyrwigroszem" oraz
grupy muzycznej "Majestic".
Dobra atmosfera towarzysząca
licznie zgromadzonej publiczności pozwoliła bawić się do
późnych godzin wieczornych
pomimo padającego deszczu.
G. Daszkowski
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II Spartakiada w Nowej Karczmie.
Wielkie zwycięstwo Wielkiego Klincza
30 czerwca 2016 r. miała miejsce
II Spartakiada Seniorów o Puchar Wójta Gminy Nowa Karczma. W II Spartakiadzie
uczestniczyło 6 drużyn w 6
różnych konkurencjach sportowych. Oprócz gospodarzy, czyli
Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Barkoczynie
udział wzięły: jeden zespół z
miasta Kościerzyny i cztery drużyny z Gminy Kościerzyna:
Łubiana, Kłobuczyno, Skorzewo
i Wielki Klincz.
Wspaniałą imprezę zorganizował Edward Tocha z małżonką
Gabrielą i zarządem Koła
PZERI. Rozgrywki II Spartakiady poprzedził uroczysty
przemarsz wszystkich drużyn
głównymi ulicami Nowej

Ossowski, wicestarosta; Andrzej
Pollak, wójt Gminy Nowa
Karczma; Grzegorz Piechowski,
wójt Gminy Kościerzyna; Eugeniusz Podolak, przewodniczący
ZR PZERI w Pucku, niestrudzony organizator wielu spartakiad seniorów na szczeblu województwa pomorskiego. Całość
poprzedziła konkurencja "Niespodzianka" dla Przewodniczących Kół i Gości. Tutaj zdecydowanym zwycięzcą okazał się
wójt Grzegorz Piechowski.
Już od pierwszej właściwej
dyscypliny emocje były wysokie.
Zawodnicy wykonywali po 4
rzuty piłeczkami do otworów
różnej wielkości w specjalnej
tarczy z odległości około 9 m.
Jeszcze większe emocje wzbudziły wyścigi 2 osób danej

Karczmy z orkiestrą i transparentami. Drugą Spartakiadę
uświetnili swoją obecnością
ważne osobistości publiczne,
m.in. ks. prałat Stanisław Piotr
Paweł Stolz; Marian Białkowski,
przewodniczący ZO PZERI w
Gdańsku oraz jego zastępca
Ludwik Knyba; Kazimierz
Szuta, przewodniczący ZR
PZERI w Kościerzynie z małżonką Haliną; Alicja Żurawska,
starosta kościerski; Henryk

drużyny, które biegły w jednym
worku na czas. W konkurencji
strącania kręgli brały udział po 3
osoby z drużyny. Niektórym
udawało się za jednym rzutem
strącić wszystkie 9 kręgli. Bardzo
zacięta była dyscyplina rzutów
do bramki piłką ręczną z
odległości około 9 m. Zarówno
bramkarze jak i atakujący wykazali bardzo duże umiejętności i
do końca silną determinację.
Wbijanie gwoździ na czas przez 2
osoby z każdej drużyny zaszokowało widzów mistrzowskim
poziomem opanowania tego
kunsztu przez panie. Z zapartym
tchem obserwowaliśmy układanie wieży - piramidy z 45
plastikowych kubków przez 3
osoby, z których każda budowała
3 poziomy na czas. Oprócz
potężnych emocji wszystkie
konkurencje wywoływały spore
dawki żywiołowej radości i

kaskady śmiechu. Spartakiada
była również wspaniałą rozrywką relaksacyjną.
W rezultacie emocjonujących
zmagań 6 drużyn uplasowało się
w następującej kolejności:
I miejsce - Wielki Klincz
II miejsce - Nowy Barkoczyn
III miejsce - Kłobuczyno
IV miejsce - Łubiana
V miejsce - Skorzewo
VI miejsce - Kościerzyna
Na szczególne wyrazy uznania
zasługuje drużyna z Wielkiego
Klincza, która osiągnęła miażdżące zwycięstwo w II Spartakiadzie w Nowej Karczmie. W aż
4 konkurencjach zawodniczki z
W. Klincza okazały się najlepsze:
1) kręgle (Janina Okrój, Krystyna
Okrój i Bogumiła Nadolna); 2)
bieg w duo worku (Barbara
Rosińska oraz Irena Wencka); 3)
wbijanie gwoździ (Krystyna
Richter oraz Irena Wencka); 4)
piramida z kubków (Barbara Rosińska, Irena Wencka i Anna
Żygowska). Irena Wencka zdobyła aż 3 złote medale; Barbara
Rosińska - dwa, pozostałe panie
po jednym. Najlepsza drużyna
(Wielki Klincz) otrzymała nie
tylko Puchar Wójta Gminy Nowa

Karczma Andrzeja Pollaka, ale
też cenne trofeum bursztynowe w
kształcie płomienia olimpijskiego ufundowane przez wójta
Gminy Liniewo Mirosława
Warczaka.
Organizatorzy zapewnili zaproszonym gościom uczestnictwo
nie tylko w konkurencji "Niespodzianka", ale we wszystkich
innych dyscyplinach. Cieszymy
się, że nasz wójt Grzegorz
Piechowski, który życzliwie
kibicował wszystkim drużynom
Gminy Kościerzyna, okazał się
najlepszym we wszystkich
konkurencjach i najbardziej
usportowionym spośród zaproszonych gości.
Po zakończeniu rozgrywek w
Hali Sportowej i wręczeniu
nagród dalszy ciąg miał miejsce
w gościnnym Zajeździe Nad
Stawem u państwa Męczykowskich przy suto zastawionych stołach oraz na parkiecie
przy relaksacyjnych dźwiękach
orkiestry "Cztery Asy".
Zdzisław Jan Brzeziński,
uczestnik II Spartakiady
W Nowej Karczmie
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IV Bieg Gryfa Kaszubskiego
W sobotę 30 lipca w Juszkach
odbyły się po raz czwarty Biegi
Gryfa Kaszubskiego. Biegi
rozgrywane były na 3 dystansach
i uczestniczyło w nich łącznie 70
osób. Pierwsze wystartowały
dzieci do lat 6 w tzw. Biegu
Skrzatów. Przed dziećmi w
charakterze "zająca" tradycyjnie
już pobiegł sołtys Juszek - Karol
Wysiecki.
Wyniki Biegu Skrzatów:
I miejsce Agata Kuklińska z
Juszek
II miejsce Róża Najda z Gdańska
III miejsce Marcin Wica z
Gostomia

Pół godziny po maluchach
wystartowali starsi zawodnicy na
1800 m i 7 km. Pierwszy odcinek
trasy biegli wspólnie, następnie
koło domu państwa Majkowskich uczestnicy krótszego biegu
robili pętlę i biegli do mety,
natomiast biegacze na dłuższym
dystansie biegli malowniczą
trasą w lesie. Zwycięzcy biegu na
1800 m:
I miejsce Marcin Stanisławski z
Czarliny
II miejsce Natalia Felskowska z
Kościerzyny (zarazem najszybsza kobieta na tym dystansie)
III miejsce Jakub Woźniak ze

Skorzewa
Najlepsi zawodnicy do lat 12 na
tym dystansie to:
Natalia Brauer z Juszek
Klara Burandt z Poznania
Joachim Hamerski
W biegu na 7 km najmłodszym
uczestnikiem (poniżej 12 lat) był
Jakub Dobrenko z Gdańska.
Najszybszą kobietą na tym
dystansie okazała się Marlena
Burandt z Poznania.
Zwycięzcy biegu na 7 km:
I miejsce Klaudiusz Benet z
Kościerzyny
II miejsce Arkadiusz Pepliński z
Loryńca
III miejsce Łukasz Cyrzan z
Juszek
Biegi organizowane były przez
rodzinę Kropidłowskich i stowarzyszenie Wdzydzka Inicjatywa
Rozwoju Turystyki. Stowarzyszenie WIRT pozyskało środki
finansowe z budżetu Gminy
Kościerzyna, które przeznaczone zostały na zakup nagród
dla zwycięzców. Ponadto pozyskano środki z innych źródeł, z
których zakupiono statuetki dla

zwycięzców, wodę i napoje
izotoniczne na trasę oraz nagrody
dla juniorów do 12 lat na
dłuższych dystansach. Pozyskano też różnego rodzaju gadżety
na nagrody pocieszenia dla
biegaczy. Rodzina Kropidłowskich ufundowała medale
dla każdego uczestnika, który
ukończył bieg, oraz dyplomy i
nagrody pocieszenia.
Już dziś zapraszamy na piątą
edycję biegów w przyszłym
roku!
I. Wysiecka

IV Półmaraton Stolema
W sobotę 6 sierpnia we Wdzydzach spotkali się miłośnicy
biegania. Na starcie IV Półmaratonu Stolema - Biegu
Kościerskiego Browaru stanęło
3 8 2 z a w o d n i k ó w, k t ó r z y
zmierzyli się ze sobą i swoimi
słabościami.
Trasę 21 kilometrowego biegu
poprowadzono drogami szutrowymi po przepięknych,
urokliwych terenach gminy
Kościerzyna. Równolegle do
półmaratonu trwała rywalizacja
młodych miłośników biegania w

ramach cyklu "Małe Kaszuby
Biegają", dla których przygotowano 16 kategorii. Bieg we
Wdzydzach był ósmym wydarzeniem sportowym w ramach
"Kaszuby Biegają 2016". Jest to
cykl 12 niezależnych biegów na
różnych dystansach, jednak nie
krótszych niż około 10 km. Biegi
prócz promocji zdrowego stylu
życia, mają promować miejsca
wyjątkowe oraz zaprezentować
tysiącom miłośnikom biegania
fantastyczne Kaszuby i ich
unikatowe piękno. Gospoda-

rzami imprezy byli: Urząd
Gminy w Kościerzynie, Zakład
Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna oraz Kaszubskie

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Patronat nad wydarzeniem
objęli: Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Kwiatkowski - Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych
w Gdańsku, Łukasz
Grzędzicki - Prezes
Zrzeszenia Kaszubsko
- Pomorskiego, Grzegorz Piechowski Wójt Gminy Kościerzyna.
Red.

