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Dzień Edukacji Narodowej
13 października w Urzędzie Gminy odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy 
Kościerzyna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z rąk 
Grzegorza Piechowskiego wyróżnienia otrzymali 
dyrektorzy placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz 
17 nauczycieli tych placówek. W spotkaniu z 
pracownikami oświaty uczestniczyli również 
Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna Andrzej 
Bober oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Marian Seyda.

B. Jankowska

Spotkania autorskie z Barbarą Kosmowską
5 października 2016 roku w 
Bibliotekach Publicznych w 
Skorzewie, Wielkim Klinczu i 
Wąglikowicach odbyły się 
spotkania z Barbarą Kosmowską 
- autorką  książek obyczajowych, 
które cieszą się pochlebnymi 
opiniami zarówno krytyków, jak i 
czytelników. 
Na wstępie pisarka opowiedziała 
z pewną dozą humoru o swoim 
życiu osobistym, o początkach 
swojej drogi literackiej, o 
karierze naukowej, a potem z sali 
posypały się pytania, na które 
pani Barbara odpowiadała z 
wielkim entuzjazmem. Na polu 
literackim zadebiutowała dość 
późno, bo po 40-tce. Wprawdzie 
próby twórcze podejmowała 
dużo wcześniej, jeszcze będąc w 
liceum zdobywała nagrody i 
wyróżnienia w konkursach. 
Wyjaśniła nam, że samo pisanie 
nie sprawia autorce wielkich 
problemów i jest krytyczna oraz 

wymagająca w stosunku do 
swego pisarstwa. Zanim skończy, 
powieść ulega wielu modyfi-
kacjom. Czasami utwór musi 
długo czekać na swoją szansę, 
zanim autorka dopracuje styl i 
narrację i będzie wiedziała, że 
powieść jest  już gotowa. 
Wspomniała nam, że najtrudniej 
jest skończyć pisanie powieści. 
Nie ukrywa, że lepiej pisze się jej 
dla czytelników dorosłych niż 
młodzieży, przede wszystkim ze 
względu, że świat ten jest jej 
bliższy i łatwiej go ująć w 
realistyczne ramy. Wcale to 
jednak nie znaczy, że Barbara 
Kosmowska nie potrafi tworzyć 
interesujących opowieści dla tej 
właśnie grupy wiekowej. W 
"Pozłacanej rybce" - powieści 
przeznaczonej dla młodzieży 
zostały poruszone trudne tematy, 
autorka opisała poczucie sa-
motności, sprawy ostateczne, 
śmierć, uczucie straty. Debiutan-

cka powieść Barbary Kosmow-
skiej: - "Głodna kotka" - ukazała 
się w 2000 roku. Kolejna - "Teren 
prywatny" (2001) - zwyciężyła 
w konkursie na najciekawszą 
powieść kobiecą (konkurs: 
"Dziennik polskiej Bridget 
Jones"). Sukces odniosły też 
następne utwory pisarki - 
"Prowincja" (2002), "Gobelin" 
(2002), "Buba" (2002, główna 
nagroda w konkursie "Uwierz w 
siłę wyobraźni"), "W górę rzeki" 
(2003). W 2007 roku ukazała się 
"Pozłacana rybka" - powieść 
przeznaczona dla młodzieży i 
nagrodzona w konkursie Funda-
cji ABCXXI - "Cała Polska czyta 
dzieciom". W 2008 roku ukazały 
się: "Puszka" oraz "Hermańce". 
Inne znane utwory to: "Sa-
motni.pl", "Niechciana", "Ukra-
inka", "Gorzko", "Kolorowy 
szalik", "Panna Foch".
Okazało się, że pisarka jest 
niezwykle sympatyczną i  
przemiłą osobą i  chętnie 
opowiadała o sobie i swojej 
pracy. Wyjaśniała różnice 
między pisaniem dla młodzieży a 
dla dorosłych, zdradziła nam 
skąd czerpie pomysły do swoich 
powieści i kto jest inspiracją do 
stworzenia postaci. Podzieliła się 
także z nami swoimi fascyna-
cjami literackimi, podkreślając, 
że najbardziej ceni polskich 
pisarzy. Rozmowa toczyła się na 
różne tematy, bo zadawane 
pytania były przeróżne: o życie 

autorki, o jej umiejętność 
łączenia życia zawodowego z 
życiem prywatnym, o fikcję i 
realizm w jej powieściach. 
Powiedziała nam, że jeszcze nie 
napisała swojej powieści życia. 
Barbara Kosmowska opo-
wiadała również o trudzie, jaki 
podejmuje aby stworzyć dla tej 
k a t e g o r i i  w y m a g a j ą c y c h  
czytelników literaturę war-
tościową i mądrą, ale pozba-
wioną dydaktyzmu. Mówiła o 
tym, że chcąc pisać dobrze musi 
podejmować trudne problemy, 
przedstawiać realne postacie i 
pokazywać, że w życiu nie 
wszystko ma dobre zakończenie.
Autorka z przyjemnością rozda-
wała  autografy i wpisywała 
dedykacje w swoich książkach. 
Na zakończenie spotkania w 
Skorzewie pisarka rozdała 
dyplomy dla uczniów, którzy 
wzięli udział w konkursie 
czytelniczym ze znajomości 
książki pt.: "Buba". Konkurs 
cieszył się dużym zainte-
resowaniem ze strony uczniów. 
Sześcioro z nich wykazało się 
doskonałą znajomością książki. 
Cieszymy się, że uczniowie 
chętnie sięgają po książki i 
podejmują się dodatkowych 
wyzwań.  Utwory Barbary 
Kosmowskiej znajdują się w 
b i b l i o t e k a c h .  S e r d e c z n i e  
zapraszamy do ich przeczytania.

                             W. Głodowska
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Dożynki Gminne Skorzewo 2016
4 września odbyły się Dożynki 
Gminne w Skorzewie. Tego-
roczna pogoda nie rozpieszczała 
rolników, którzy wykradali plony 
żniwne pomiędzy panującymi 
opadami deszczu. Dożynki 
również odbyły się w strugach 
deszczu, jednak nie zniechęciły 
uczestników do dziękowania za 
uzyskane plony i dobrej zabawy. 
Msza dziękczynna w miejsco-
wym kościele, której prze-
wodniczył Proboszcz sko-
r zewsk ie j  pa ra f i i  k s .  d r  
Aleksander Dziadowicz w 
asyście księży z parafii z Nieda-
mowa,  Kośc ie rzyny  oraz  
Mściszewic zgromadziła liczne 
grono parafian, jak i gości.  Po 
mszy korowód dożynkowy udał 
s ię  na miejscowe boisko 
sportowe, gdzie odbył się festyn 
dożynkowy obfitujący w atrakcje 
przygotowane przez organiza-
torów. 
Starostowie Dożynek, a byli nimi 
państwo Renata i Zdzisław 
Meyer, z pełnym ceremoniałem 
przekazali specjalnie na tę okazję 
upieczone bochny chleba na ręce 
włodarzy Gminy Wójta Grze-
gorza Piechowskiego i Prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Andrze ja  Bobera ,  k tórzy  
podzielili i poczęstowali nim 
przybyłych gości. W trakcie 
ceremonii uhonorowano  odzna-
ką Ministra Rolnictwa  "Zasłu-
żony dla Rolnictwa" przedstawi-
cieli społeczności wiejskiej: 
Renatę i Zdzisława Meyer, Marię 
Zdrojewską, Jarosławę Formela, 
Stanisława Tusk, Edwina Trokę, 
Jana Makurata,  Czesława 

Ramczykowskiego, Ryszarda 
Kulaszewicza, Stanisława Gatz, 
Witolda Wyrowińskiego. Wójt 
Gminy Kościerzyna wyróżnił 
rolników: Lilę i Józefa Jakubek, 
Adama Półczyńskiego, Romana 
Chrapkowskiego, Reginę i 
Mariana Stefańskich, Marzennę i 
Jerzego Bogdan, Renatę i Zdzi-
sława Meyer, Teresę i Stanisława 
Szulfer, Celinę i Zenona Wanta, 
Katarzynę i Jana Eron, Marię i 
Ryszarda Krystoforskich, Bogda-
na Darżnik.

Kolejnym punktem były występy 
ar tystyczne w wykonaniu 
uczniów miejscowej szkoły, 
którzy zaprezentowali swoje 
talenty muzyczne i teatralne oraz 
występ Zespołu Folklorys-
tycznego "Kaszubskie Nuty" z 
Nowego Klincza. Dodatkową 
atrakcją tegorocznych dożynek 
miały być zmagania VI Turnieju 
Sołectw Gminy Kościerzyna, 
które odwołano ze względu 
panującej ulewy i przeniesiono 
na inny termin -  jedyną 
konkurencją ocenioną był 
konkurs wieńców.

Wiele emocji wzbudził wybór 
najładniejszego wieńca, a było 
ich w tym roku 11. Komisja 
konkursowa pod przewodnic-
twem pani Teresy Preis miała 
ogromne trudności z wyło-
nieniem najładniejszego wieńca. 
Ostatecznie w klasyfikacji 
wieńców I miejsce zajęły 
Sołectwa: Skorzewo i Mały 
Klincz, II Niedamowo, III Nowa 
Wieś i Loryniec. 

Warto nadmienić, że przedsta-
wicielki Kół Gospodyń Wiej-
skich wystawiały wyroby 
kulinarne własnej produkcji, 
które cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. W długiej kolejce 
musieli odstać amatorzy loterii 
fantowej, w której każdy los był 
nagradzany fantem, a o godz. 
18.00 losowanie nagród głów-
nych ufundowanych przez 
sponsorów dożynek: Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy - 
Skorzewo M. Pobłocka, M.R. 
Dułak, FHU "Górny"- Skorzewo 
J. Górny, REM-BUD Skorzewo, 
A.H. Makurat, COMPUS S.C. 
Kośc ie rzyna  K.Szachta  i  
H.Kąkol, DWS S.C Kościerzyna 
W.Wanta i Ł.Sulej, "MINI SAM" 
Skorzewo - H. i M. Jaroszewicz, 
PHU "Malwa" Zakład Pako-
wania i Sortownia JAJ Skorzewo 
- M.Salwierz, LAMEL Roz-
dzielnice sp. z o.o. w Pępowie, 
PHU "KOSZAŁKA" sp. j .  
Kartuzy Jan i Stefan Koszałka, 
Gospodarstwo Rolno-Ogrodni-
cze Kościerzyna Wybudowanie 
J.A. Wenta, Centrum Szkolenia 
Kierowców "RONDOBIS", 

Kruszywa Polskie Sp. Akcyjna - 
Rybaki - Pan Ostowicz Ambroży, 
Dech-Pol Grzybowo - Pan 
Pawelski Jerzy, TAD MET 
Kościerzyna Ostrowscy T.T.J., 
PANELOWO Kościerzyna, Mar-
ket Narzędziowy "REPIŃSKI", 
KCE "Vademecum"  Koś-
cierzyna,  ZUH "ELMAL" 
Kościerzyna - J. Malinowski, 
Kamieniarstwo Artystyczne 
"GRANITEKS"- M.Ćwika-
łowski Kościerzyna Wyb., 
Zakład produkcyjny "STRU-
NOBET" - Grzybowo, Starosto-
wie Dożynek Renata i Zdzisław 
Meyer.  Emocje sięgały zenitu, 
gdy zbliżało się losowanie 
nagrody głównej - roweru. Po 
ochłonięciu emocji przy wygra-
nych z loterii na scenie pojawił 
się zespół "DJ KUBA",  "MENE-
LAOS" oraz "ANDARO", który 
grając i śpiewając do tańca i 
w a l c a  r o z k r ę c i ł  o s t a t n i ą  
wieczorną atrakcję dożynek w 
Skorzewie do późnych godzin 
nocnych.

M. Lamkiewicz

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA,  

ZARZĄDCA CMENTARZA KOMUNALNEGO 
W WĄGLIKOWICACH INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE 

MOŻLIWOŚĆ WYKUPU REZERWACJI 
MIEJSCA POCHÓWKU.

REZERWACJA ZA OKRES 20-LETNI WYNOSI 200,00 ZŁ.
Szczegółowych informacji  na temat możliwości realizacji 

wykupu można uzyskać w  Zakładzie Komunalnym 
Gminy Kościerzyna, tel. 58 686 63 42

DYREKTOR 
ZAKŁADU KOMUNALNEGO 

GMINY KOŚCIERZYNA
Zbigniew Malek

Wójt Gminy Kościerzyna
zaprasza wszystkich mieszkańców 

na Turniej Sołectw, który odbędzie się 
5 listopada 2016 r. o godz. 15.00 

w Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie. 
Siedem sołectw rywalizować będzie w następujących 

konkurencjach: Gminne Euro "6" piłkarskich 
(turniej szóstek piłkarskich), turniej strzelecki, 

turniej piłki plażowej i wbijanie gwoździ na czas. 
Dobra zabawa gwarantowana!

Zapraszamy!

TURNIEJ SOŁECTW
GMINY KOŚCIERZYNA
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Narodowe Czytanie "QUO - VADIS" Henryka Sienkiewicza 
3 września  2016 roku  odbyła się  
piąta  edycja  akcji "Narodowe 
Czytanie". W tym roku w akcję 
ogólnopolską organizowaną pod 
patronatem Prezydenta RP 
włączyła się  Biblioteka Szkolna i 
Biblioteka Publiczna w Wielkim 
Klinczu oraz Skorzewie. Orga-
nizatorami w Wielkim Klinczu 
były panie Renata Abramowska i 
Grażyna Schmidt, natomiast w 
Skorzewie panie Wiesława 
Głodowska  i Ewa Stefanowska. 
Tegoroczna lektura została 
wybrana podczas głosowania 
internetowego i ogłoszona 

została do publicznej wiado-
mości przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. W roku Henryka 
S i enk iewicza  zwyc ięży ła  
wybitna powieść historyczna 
"QUO - VADIS". Specjalnie na 
tegoroczną edycję "Narodowego 
Czytania" wersję skróconą przy-
gotował Tomasz Burek, krytyk 
literacki, literaturoznawca. 
Pozwoliło to wybrać konkretny 
rozdział, który może być czytany 
niezależnie od pozostałych.  
Organizatorzy wybrali rozdział 
VIII pt. "Niewłaściwe oskarżenie 
chrześcijan". Rozpoczęcie Akcji 

Narodowe Czytanie w obu 
placówkach nastąpiło o godzinie 
10.00. Do udziału w tej akcji w 
Wielkim Klinczu organizatorzy 
zaprosili gości, którzy zaszczy-
cili  swoją obecnością i użyczyli 
swojego głosu jako lektorzy: 
Dyrektora szkoły Wojciecha 
Drzwińskiego, panią Elżbietę 
Brzezińską - prezes KPZERiI w 
Wielkim Klinczu i emerytowana 
nauczycielka, pana Zdzisława 
Brzezińskiego - emerytowanego 
nauczyciela i Aleksandrę Las - 
absolwentkę szkoły, czytelnicz-
kę roku 2016. Miłą niespodzian-
ką było pojawienie się Wójta 
Gminy Kościerzyna Grzegorza 
Piechowskiego, który włączył 
się w odczytanie fragmentu 
powieści. Henryk Sienkiewicz 
jest aktualny dla wielu pokoleń. 
Za jego przyczyną przybyli na 
spotkanie dzieci, młodzież, 
dorośli oraz pokolenie starszych 
m i e s z k a ń c ó w  Wi e l k i e g o  
Klincza. Wśród nastrojowej 
muzyki oraz klimatycznego 
wystroju, które nawiązywały do 
odległych czasów, mogliśmy 
zapoznać się z treścią "QUO - 
VADIS". Organizatorzy zadbali 
o wystrój i muzykę nawiązującą 

do tematyki utworu. 
W Skorzewie gościliśmy Dy-
rektor szkoły panią Marię Czekaj 
oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy i Rady Rodziców pana 
Andrzeja Bobera. Pierwszy 
rozdział lektury zaprezentowali: 
Anna Gańska, Sławomir Wica, 
Magda Jereczek, Sylwia Biernat, 
Magdalena Jereczek. Wprowa-
dzenie do epoki, przedstawienie 
sylwetki autora i koncepcji dzieła 
dokonały Wiesława Głodowska i 
Ewa Stefanowska. Oprócz 
zaproszonych gości słuchaczami 
było około trzydziestu gimna-
zjalistów. Całemu wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa książek 
Henryka Sienkiewicza. Okolicz-
nościowa pieczęć nadesłana 
przez Kancelarię Prezydenta, 
posłużyła do pamiątkowego 
stempla na przyniesionych 
egzemplarzach "QUO-VADIS". 
Narodowe Czytanie to akcja, 
która propagując największe 
dzieła  polskiej  l i teratury,  
wzmacnia poczucie narodowej 
tożsamości i popularyzuje 
czytelnictwo wśród Polaków.

                            Organizatorzy

Koła gospodyń wiejskich na Jarmarku

 Kujawsko-Pomorskim w Bydgoszczy
11 września koła gospodyń 
wiejskich z gminy Kościerzyna 
na zaproszenie Agencji Rynku 
Rolnego uczestniczyły w Jarmar-
ku Kujawsko-Pomorskim w 
bydgoskim Myślęcinku. Jedną z 
głównych atrakcji imprezy była 
kulinarna bitwa smaków po-
między regionami pomorskim i 
kujawskim. "Na wsi wesele" - 
pod takim hasłem bawili się 
uczestnicy Jarmarku Kujawsko-
Pomorskiego. Na licznie zgro-
madzoną publiczność czekało 
wiele  atrakcj i  takich jak 
inscenizacja wesela kujawskiego 
w wykonaniu Zespołu Ludowego 
"Łochowianie", występy zespo-
łów ludowych, Amatorskie 
Zawody w Powożeniu. Na scenie 
wystąpiła również kapela ludowa 
Rodziny Derrów działająca przy 
Zespole Folklorystycznym 
"Kaszubskie Nuty" w Nowym 
Klinczu. Podczas Jarmarku 
zorganizowano liczne stoiska, 

gdzie można było zaopatrzyć się 
w rękodzie ło ,  prze twory,  
nalewki, miody. Królowały 
sztuka ludowa i regionalne 
przysmaki,  a do tego dla 
wszystkich chętnych dostępne 
były kiermasz ogrodniczy, 
prezentacja organizacji pozarzą-
dowych i warsztatów terapii 
zajęciowej. Najważniejszym 
wydarzeniem była jednak bitwa 
smaków pomiędzy Kujawami a 
Pomorzem. Kujawy reprezen-
towały koła gospodyń wiejskich 
z :  B i a łowieży,  Legbądu ,  
Kiełpina, Wielkiej Komorzy i 
Tucholi. Natomiast silną grupę z 
Pomorza stworzyły KGW z: 
Wąglikowic, Małego Klincza, 
Nowego Klincza, Kłobuczyna i 
Loryńca. W zmaganiach konkur-
sowych z regionu Pomorza I 
miejsce przypadło KGW z 
Nowego Klincza za "Kaczkę 
babci Zosi z żurawiną na 
czerwonej kapuście" i "Babeczki 

Janeczki", II miejsce zdobyło 
KGW z Małego Klincza za 
"Potrawkę z kurczaka z trzema 
sosami" oraz "Jabłko zapiekane z 
m i o d e m  i  b u d y n i e m  w  
czekoladzie", a na III miejscu 
uplasowało się KGW Loryniec 
za "Pierś drobiową nadziewaną 
marchewką z porem" i "Jabłko 
zapiekane z migdałami i  
rodzynkami". Reprezentanci 
Kujaw, którzy stanęli na "pudle", 
t o :  I  m i e j s c e  d l a  K G W 

Białowieża za "Kurczaka fasze-
rowanego kaszą gryczaną, 
grzybami i wątróbką" oraz 
"Jabłecznik z migdałami", II 
miejsce przypadło KGW w 
Legbądzie za "Roladę z piersi z 
kurczaka w cieście z kurkami" i 
"Jabłecznik z leguminą". III 
miejsce zajęło KGW z Tucholi za 
"Potrawkę z ryżu i zrazy 
drobiowe" oraz "Leguminę 
cytrynową z jabłkiem".
                                  K. Knopik



4 Nr 38 PAŹDZIERNIK 2016 r.

25 lat partnerstwa z Cölbe
W dniach 6-9 października 2016 
r. przedstawiciele gminy Koś-
cierzyna przebywali w nie-
mieckiej gminie Cölbe, gdzie 
odbywały się uroczystości z 
okazji 25 lat kontaktów par-
tnerskich. Cölbe to miejscowość 
i gmina w kraju związkowym 
Hesja, w rejencji Gießen, w 
powiecie Marburg-Biedenkopf, 
położona nad rzeką Lahn. 
Początek kontaktów pomiędzy 
gminami Kościerzyna i Cölbe 
zawdzięczamy polsko-niemiec-
kiemu małżeństwu Państwa 
Urszuli i Bolesława Bodysów. Ze 
strony niemieckiej ogromnie 
zaangażował się Hartmut Reiße. 
Już w 1988 roku przybyła do 
Kościerzyny pierwsza 20-
osobowa oficjalna delegacja z 

Cölbe na czele z burmistrzem 
Jürgenem Butte i przewodni-
czącym Rady Gminy Helmutem 
Fiedlerem. Zawarto wówczas 
wstępne ustalenia o partnerskiej 
współpracy gmin. W 1989 roku 
delegacja z Kościerzyny  udała 
się do Cölbe w celu kontynuo-
wania ustaleń dotyczących pro-
gramu współpracy. Ostatecznie 
umowy partnerskie zostały 
podpisane przez przedstawicieli 
władz obydwu gmin w latach 
1990-1991. Pierwszą część 
polsko-niemieckiej umowy pod-
pisano podczas wizyty kościer-
skiej delegacji  w Cölbe w dniach 
19-22 listopada 1990 roku. W 
r o z m o w a c h  p a r t n e r s k i c h  
uczestniczył także Janusz Reiter, 
ambasador Polski w RFN. 

Główna uroczystość zawarcia 
umowy partnerskiej odbyła się 
20 maja 1991 roku w Koście-
rzynie podczas "Dni Cölbe w 
Kościerzynie". 
Z okazji 25 lat Partnerstwa strona 
niemiecka zaprosiła przedstawi-
cieli gminy Kościerzyna, miasta 
Kościerzyna i Klubu Koście-
rzyna-Cölbe. Oficjalne uroczy-
stości odbyły się w sobotę 8 
października 2016r. w Cölbe-
Schönstadt. Wzięli w nich udział 
nie tylko goście z Kościerzyny i 
władze Cölbe, ale też posłowie 
Bundestagu, były starosta 
Powia tu  Marburg  Rober t  
Fischbach, członkowie nie-
mieck iego  Klubu  Cölbe-
Kościerzyna oraz bardzo zasłu-
żony dla rozwoju polsko-nie-
mieckiego partnerstwa Hartmut 
Reiße. Burmistrz Gminy Cölbe 
Volker Carle i Przewodniczący 
Rady Gminy Christian Hölting 
po stronie niemieckiej oraz Wójt 
Gminy Kościerzyna Grzegorz 
Piechowski z Wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy Krzyszto-
fem Bławatem i Burmistrz 
Kościerzyny Michał Majewski z 
Przewodniczącą Rady Miasta 
Teresą Preis po stronie polskiej 
p o d p i s a l i  p o n o w n i e  A k t  
Partnerstwa potwierdzając chęć 

kontynuowania i rozwoju na-
w i ą z a n y c h  2 5  l a t  t e m u  
kontaktów. Oprócz oficjalnej 
uroczystości członkowie kościer-
skiej delegacji mieli okazję 
zapoznać się z rozwiązaniami do-
tyczącymi wspierania uchodź-
ców przebywającymi w Cölbe 
oraz z działalnością organizacji 
zajmującej się trudną młodzieżą i 
seniorami. Nie zabrakło też 
rozmów, wymiany doświadczeń i 
zacieśniania kontaktów, m.in. 
podczas tradycyjnego Biegu 
Czerwonego Wina (Rotweinlauf) 
odbywającego się co roku w 
Cölbe. Gminę Kościerzyna w 
Cölbe reprezentowała delegacja 
w składzie: Wójt Grzegorz 
Piechowski, Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Krzysztof 
Bławat, Wiceprzewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Andrzej Miszczak, Sołtys 
Skorzewa Katarzyna Formela, 
Przewodnicząca Zespołu ds. 
Seniorów Elżbieta Brzezińska, 
Przewodnicząca KGW "Sąsiadki 
Aparatki" Bernadeta Hamerska, 
Sekretarz Gminy Katarzyna 
Knopik oraz Dyrektor Zakładu 
Sportu Kultury i Turystyki 
Grzegorz Daszkowski.
                                    K. Knopik

Trwają prace nad planami zagospodarowania przestrzennego
W Urzędzie Gminy Kościerzyna 
toczą się obecnie dwadzieścia 
cztery postępowania zmiany 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego 
(MPZP) dla różnych obrębów, 
działek i funkcji na terenie gminy 
Kościerzyna. 
Po przeprowadzeniu postępo-
wania o udzielenia zamówienia 
publicznego dla części przy-
jętych przez Radę Gminy Koś-
cierzyna uchwał dotyczących 
zmian obowiązujących MPZP, 
do dnia 24.10.2016 r. wnioski 
składali mieszkańcy w następu-
jących obrębach geodezyjnych: 
Nowa Kiszewa, Kłobuczyno, 
Zielenin, Kościerska Huta, Nie-
damowo, Grzybowo, Gostomie. 
Jest to tzw. pierwszy etap 
opracowywania MPZP. 
Pozostałe projekty planów miały 
swój termin składania wniosków 
wcześniej i są na dalszych 
etapach procedury zmiany. 

Cztery tzw. małe miejscowe 
plany zagospodarowania przes-
trzennego zmiany obecnych 
planów w kontekście budowy 
infrastruktury kajakowej na 
rzekach Wierzyca, Wda i Trze-
biocha w miejscowościach 
Czarlina, Nowa Kiszewa, Sta-
wiska i Grzybowski Młyn są na 
etapie wyłożenia do publicznego 
wglądu w dniach od 17.10.2016 r. 
do 17.11.2016 r.
Kolejne MPZP dotyczące Kalisk 
Kościerskich, Wielkiego Klin-
cza, Skorzewa, Łubiany, Nowego 
Klincza, Wdzydz są po obradach 
Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej i z w uwagami 
trafiły do wykonawców. Czeka-
my na ustosunkowanie się 
wykonawców do uwag Zaktuali-
zowane projekty MPZP później 
zostaną wysłane do instytucji 
uzgadniających.
Zmiana MPZP dotycząca Ziele-
nina - Małego Klincza (wiatraki) 

zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzen-
nym została wysłana do organów 
i jednostek właściwych w celu 
uzyskania uzgodnień i opinii 
dotyczących rozwiązań przy-
jętych w projekcie planu. Po 
o t r zymaniu  pozy tywnych  
uzgodnień i opinii, projekt 
zmiany planu zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu. Ponadto 
dwa projekty zmian MPZP dla 
obwodu Rybaki czekają na 
posiedzenie Gminnej Komisji 
Urbanistycznej, po czym będą 
dalsze procedury. 
Dla przyjętych przez Radę 
Gminy Kościerzyna trzech 
uchwał dotyczących zmian 
obowiązujących MPZP obrębu 
geodezyjnego Wąglikowice, 
Nowa Wieś Kościerska, części 
obrębu Nowy Podleś trwają  
prace związane z przeprowadze-
niem przetargu nieograniczo-
nego na wybór wykonawcy.

Mieszkańcy i właściciele nieru-
chomości na terenach dla których 
zmieniane są plany zagospo-
darowania przestrzennego będą 
mogli na etapie wyłożenia do 
publicznego wglądu, czy też 
podczas publicznej dyskusji 
wyraz ić  swoje  uwagi  do  
przygotowanych projektów 
MPZP. O terminach wyłożenia 
MPZP, dyskusji publicznej oraz 
wyznaczonym terminie wnie-
sienia uwag będziemy Państwa 
informować na stronie interne-
towej www.koscierzyna.pl, w 
Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicy ogłoszeń w sołectwie, 
którego dotyczy plan i w prasie 
lokalnej.

                                   G. Świtała
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Informacja dotycząca wydawania

zezwoleń na usuwanie z zadrzewień
Informujemy, że bez zezwolenia 
można usuwać drzewa i krzewy 
w następujących sytuacjach:
1. krzewów, których wiek nie 
przekracza 10 lat;
2. krzewów na terenach po-
krytych roślinnością pełniącą 
funkcje ozdobne, urządzoną pod 
względem rozmieszczenia i 
doboru gatunków posadzonych 
roślin, z wyłączeniem krzewów 
w pasie drogowym drogi publicz-
nej, 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 zwyczaj-
nego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii aka-
cjowej oraz platanu klonolis-
tnego,
b) 25 cm - w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew;
4. drzew lub krzewów na 
plantacjach lub w lasach;
5. drzew lub krzewów owoco-
wych, z wyłączeniem rosnących 
na terenie  nieruchomości  
wpisanej do rejestru zabytków 
lub na terenach zieleni;
6. drzew lub krzewów usuwa-
nych na podstawie decyzji 
właściwego organu ze względu 
na potrzeby związane z utrzy-
maniem 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 stano-
wiących 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 należą-
cych do gatunków obcych, 
określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 120 ust. 2f.
Wniosek o zezwolenie mogą 
składać: właściciele nierucho-
mości, posiadacze nieruchomoś-
ci za zgodą właścicieli, użyt-
kownicy wieczyści, posiadacze 
nieruchomości o nieuregulowa-
nym stanie prawnym po przed-
łożeniu odpowiednich dokumen-
tów. Ważnymi elementami wnio-
sku są: wskazanie gatunków 
drzew wraz z podaniem obwodu 
każdego drzewa przewidywa-
nych do usunięcia zmierzonym 
na wysokości 130 cm (niedo-
puszczalne jest podawanie liczby 
oraz obwodów drzew w sposób 
ogólny lub przybliżony); numery 
działek na których rosną drzewa; 
uzasadnienia okoliczności usu-
nięcia drzew; termin planowa-
nego usunięcia drzew (termin do 

którego ma być ważne zezwo-
lenie). Do wniosku niezbędne 
jest dołączenie: mapy lub szkicu 
przedstawiającego lokalizację 
drzew w stosunku do granic 
nieruchomości lub istniejących 
obiektów, projektu nasadzeń 
zastępczych oraz pozwolenia na 
budowę w przypadku usunięcia 
drzew związanych z inwestycją. 
Osoby fizyczne jeżeli uzyskały 
zezwolenie na cele nie związane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej zwolnione są opłat 
za usuwanie drzew. Zabieg 
pielęgnacyjny w koronie drzewa 
nie może przekroczyć 30 % 
rozmiaru korony za wyjątkiem: 
usunięcia gałęzi obumarłych lub 
nadłamanych; utrzymywania 
uformowanego kształtu korony 
drzewa; wykonania specjali-
stycznego zabiegu w celu 

przywróceniu statyki drzewa. 
Usunięcie powyżej 30% roz-
miaru korony stanowi uszkodze-
nie drzewa, a powyżej 50 % sta-
nowi zniszczenie drzewa. Właś-
ciciel nieruchomości lub osoba 
która 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 administra-
cyjnym przez wójta. Zgodnie z 
aktualnymi przepisami obowią-
zują nowe stawki za usunięcie 
drzew w przypadku inwestycji 
budowalnej realizowanej dla 
potrzeb działalności gospodar-
czej lub bez wymaganego pra-
wem zezwolen ia  j ak  t eż  
zniszczenia drzewa.

Przykładowe stawki opłat i kar za usunięcie jednej sztuki 
drzewa przedstawiają się następująco:

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 ro w i e -
%281%29/Wnioski-do-pobrania.aspx dostępny jest nowy wniosek o 
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Pytania w sprawie usuwania drzew i krzewów należy kierować do 
Pani Moniki Lehmann lub do Pana Krzysztofa Lisakowskiego, 
którzy dostępni są 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; m.lehmann@koscierzyna.pl.
                                                                                  K. Lisakowski

Gatunek  Obwód na 
wysokości 130 
cm

 

Stawka opłaty 
w zł

 

Stawka kary za 
usunięcie bez 
zezwolenia lub 
zniszczenia 
drzewa w zł

 

Stawka kary za 
uszkodzenie 
drzewa w zł

 
sosna pospolita/ 
brzoza 
brodawkowata

 

45

 

1384,72

 

2769,45

 

1661,67

 
dąb, jarzębina, buk

 

45

 

2203,95

 

4407,90

 

2644,74

 
 

Daniel Pek Wicemistrzem Paraolimpijskim!
Podczas rozgrywanych w Rio de 
Janeiro Igrzysk Paraolimpijskich 
Daniel  Pek,  reprezentant  
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Olimpijczyk Skorzewo, 
wywalczył srebrny medal w 
biegu na 1500 m w klasie T20. 
Dla podopiecznego Leszka 
Zblewskiego to drugi w karierze 
tytuł wicemistrza paraolim-
pijskiego. Podobne osiągnięcie 
zdobył cztery lata temu w 
Londynie.  
Finał z udziałem biegacza z 
Kościerzyny zakończył się 

zwycięstwem Michaela Bran-
nigana. Amerykanin był muro-
wanym faworytem do złota jest 
bowiem aktualnym mistrzem i 
rekordzistą świata w tej kategorii 
na dystansie 1500 m. Interesującą 
walkę o pozostałe dwa medale 
stoczyli medaliści poprzednich 
Igrzysk: Daniel Pek, Irańczyk 
Peyman Nasiri Bazanjani i drugi 
z Polaków - Rafał Korc. Najlepiej 
w tej rywalizacji wypadł nasz 
zawodnik i dzięki temu po raz 
drugi w karierze został Wicemis-
trzem Paraolimpijskim. Daniel 

swój ogromny sukces zawdzię-
cza świetnemu finiszowi. Dał mu 
on nie tylko upragniony medal, 
ale także pierwszą w karierze 
wygraną nad Irańczykiem, który 
w Rio bronił tytułu mistrzow-
skiego. Kilka dni przed startem 
finałowego biegu na 1500 m 
Daniel Pek zajął 10 miejsce w 
biegu na dystansie 400 m. 
Zwycięstwo w tej konkurencji 
odniósł reprezentant gospodarzy 
- Daniel Martins, który wyni-
kiem 47.22 poprawił rekord 
świata.                         P. Łudzik
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Modernizacja dróg i chodników w 2016 roku
Gmina Kościerzyna w 2016 roku wybuduje i wyremontuje co najmniej 12,3 km dróg oraz 1500 mb chodników. Kwota przeznaczona na 
powyższe budowy to 5,7 mln zł. Zewnętrzne środki finansowe pozyskane na budowę i remonty dróg to 96 tys. zł z Samorządu Województwa 
Pomorskiego oraz 200 tys. zł z Nadleśnictwa Kościerzyna. Poniżej tabela pokazująca kwoty, długości i lokalizację budowanych i 
remontowanych dróg. Niektóre dane w związku z trwającymi postępowaniami o zamówienie publiczne lub nie zakończonymi drogami 
mogą się minimalnie zmienić.

lp. nazwa inwestycji miejscowość rodzaj nawierzchni

koszt inwestycji 

(planowane i po 

przetargach)

długość/powierzchnia

1. droga Dobrogoszcz asfalt 321 494,94 

                   

471 mb

2. droga Kościerska Huta asfalt 187 097,00 

                   

229 mb

3. ul. Peplińskiego Wielki Klincz asfalt 146 459,14 

                   

195 mb

4. ul. Rzemieslnicza Wielki Klincz asfalt 64 396,48 

                     

96 mb

5. ul. Ogrodowa Łubiana asfalt 356 762,90 

                   

410 mb

6. droga Nowa Wieś Kościerska asfalt 551 439,10 

                   

1064 mb

7. droga Szarlota asfalt 104 684,94 

                   

219 mb

8. droga Stawiska nakładka asfaltowa 113 024,98 

                   

557 mb

9. ul. Klasztorna Wielki Klincz nakładka asfaltowa 56 357,67 

                     

176 mb

10. droga Wielki Podleś asfalt 102 913,78 

                   

168 mb

11. ul. Ogrodowa (chodnik) Łubiana kostka betonowa 62 029,86 

                     

433 mb

12. chodnik przy drodze powiatowej Wąglikowice kostka betonowa 155 500,00 

                   

1229 m2/447 mb

13. droga Sarnowy asfalt 60 905,63 

                     

114 mb

14. ul. Kalinowa Kościerzyna Wybudowanie asfalt 428 466,71 

                   

492 mb

15. droga kierunek Częstkowo Częstkowo i Skorzewo płyty (154 mb)+tłuczeń (546 mb) 69 309,00 

                     

617 mb 

16. droga śródpolna (dofinansowanie) Niedamowo asfalt 209 894,01 

                   

532 mb

17. ul. Rzemieslnicza Łubiana asfalt 78 056,91 

                     

80 mb

18. droga Rotembark płyty YOMB 60 876,88 

                     

103 mb

19. droga k/tartaku Kaliska Kościerskie asfalt 362 323,00 

                   

428 mb

20. chodnik ul. Leśna Łubiana kostka betonowa 23 350,00 

                     

110 mb

21. ul. Rekowska + rondo Skorzewo asfalt 432 200,59 

                   

228 mb

22. droga k/stadionu Korne asfalt 211 341,25 

                   

274 mb

23. droga (kirunek Lizaki) Juszki płyty YOMB 24 518,00 

                     

105 mb

24. droga nowe osiedle Sarnowy płyty YOMB 90 000,00 

                     

245 mb

25. droga kierunek Małego Podleś Wielki Klincz płyty YOMB 140 000,00 

                   

300 mb

26. ul. Ogrodowa (zjazdy) Skorzewo kostka betonowa 7 790,31 

                       

123,10 m2

27. droga pod Sikorzyno (zjazdy) Kaliska Kościerskie kostka betonowa 14 954,21 

                     

254,90 m2

28. droga od sklepu do zajazdu ASTRA Kłobuczyno płyty YOMB 200 000,00 

                   

360 mb

29. chodnik do Ośrodka Wypoczynkowego Szarlota kostka betonowa 46 740,00 

                     

300 mb

30. droga (pod Kreft) Mały Podleś płyty YOMB 45 874,48 

                     

308 mb

31. ul. Jeziorna (odwodnienie) Skorzewo asfalt 70 235,64 

                     

100 mb

32. zatoka autobusowa Gostomie kostka betonowa 30 000,00 

                     

190 mb

33. Łubiana-Owśnice Łubiana nakładka asfaltowa 500 mb

34. droga Wieprznica Wieprznica gruntowny remont-tłuczeń 1100 mb

35. droga Wieprznica-Korne Wieprznica, Konre gruntowny remont-tłuczeń 1700 mb

36. droga Rotembark - DW-214 Rotembark nakładka asfaltowa                       200 000,00    780 mb

37. droga Rotembark - Juszki Juszki nakładka asfaltowa                       200 000,00    800 mb

38. droga wew. przy blokach Wielki Klincz asfalt                         90 000,00    130 mb

5 718 997,41 

     

ZESTAWIENIE BUDOWANYCH DRÓG I CHODNIKÓW W 2016 R.

                     400 000,00    

RAZEM:

Wspomnieć należy, że Gmina Kościerzyna wsparła Starostwo 
Powiatowe w Kościerzynie kwotą 350 tys. zł odnowienie 
nawierzchni na drodze powiatowej biegnącej przez Nową Kiszewę. 
Ponadto przy drodze powiatowej w Wąglikowicach gmina 
Kościerzyna przejęła zadanie powiatowe i wyremontowała chodnik 
przez wieś za kwotę 155 tys. zł.                                        G. Świtała

Droga asfaltowa na nowym osiedlu w Nowej Wsi

         Przebudowa chodnika przy ul.Kościerskiej w Wąglikowicach
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Samochód dla OSP Dobrogoszcz
30 września przy remizie w 
Dobrogoszczu odbyło się uro-
czyste przekazanie samochodu 
bojowego dla OSP Dobrogoszcz. 
Wóz bojowy marki Renault 
Master zastąpił wysłużonego 
Żuka z 1976 roku. Przekazania 
dokonał Wójt Gminy Koś-
cierzyna Grzegorz Piechowski. 
Gmina Kościerzyna na zakup 
samochodu przeznaczyła 31.000 
zł. Przez 15 lat samochód służył 
s t rażakom na  lazurowym 
wybrzeżu we Francji. Sprawny 
technicznie, został sprowadzony 
do komisu z Lubartowa koło 

Lublina, skąd trafił na Kaszuby 
do Dobrogoszcza. 
W uroczystości przekazania auta 
wzięli udział przedstawiciele 
Zarządu OSP Dobrogoszcz: 
Przemysław Ostrowski - Prezes, 
Tomasz Bednarek - Naczelnik, 
Witold Mruk - Sekretarz, Woj-
ciech Bednarek - Skarbnik oraz 
pozostali druhowie jednostki. 
Zaproszonymi gośćmi byli: 
Tomasz Klinkosz - Komendant 
PSP, Piotr Jankowski - Gminny 
Komendant OSP, Wójt Grzegorz 
Piechowski - Prezes OSP Gminy 
Kościerzyna, Zygmunt Szulist - 

S e k r e t a r z  Z a r z ą d u  
Oddziału Gminnego 
O S P,  W ł o d z i m i e r z  
Ostrowski - członek 
Zarządu Oddziału Gmin-
nego OSP i Andrzej 
Miszczak - Radny Gmi-
ny Kościerzyna. Wszyst-
kim uczestnikom uro-
czystości Naczelnik OSP 
zaprezentował walory 
samochodu. Po prezen-
tacji dalsza część uroczystości 
została przeniesiona do sali 
wiejskiej, gdzie po podpisaniu 
s t o s o w n y c h  d o k u m e n t ó w  

uczestnicy mogli zasiąść przy 
wspólnym stole i raczyć się 
myśliwskim bigosem.
                                 P. Ostrowski

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łubianie

Rady Seniorów tematem konferencji krajowej
1 października br. - w Między-
narodowy Dzień Osób Starszych 
- w Sali Kolumnowej Sejmu w 
Warszawie odbyła się konferen-
cja "Rady seniorów - partnerstwo 
z samorządami", w której wzięli 
udział m.in. przedstawiciele 
organizacji seniorskich, parla-
mentarzyści i członkowie Rady 
Ministrów oraz eksperci, a także 
liczni delegaci Rad Seniorów i 
samorządów z całej Polski - 
łącznie ponad 300 osób. Zespół 
ds. Seniorów Gminy Kościerzy-
na reprezentowała przewod-
nicząca Elżbieta Brzezińska i 
sekretarz Koła PZERI w Wielkim 
Klinczu. Z naszego wojewódz-
twa pomorskiego uczestniczył 
m.in. Michał Guć, wiceprezydent 
Gdyni, gdzie Rada ds. Seniorów 
działa już od 2004 r., czyli 
najdłużej w skali całego kraju. 
Należy podkreślić bardzo dobre 
przygotowanie i merytoryczny 
przebieg spotkania. Wszystkie 
wystąpienia zarówno doświad-
czonych działaczy jak i uniwer-
syteckich ekspertów były pod 
każdym względem przemyślane, 
wnoszące wartościowe, cenne 
pomysły rozwiązań praktycz-
nych.

Inicjatorką konferencji była 
poseł koła Wolni i Solidarni, Mał-
gorzata Zwiercan, przewodni-
cząca sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej, która sprawnie 
prowadziła całe zebranie. Oprócz 
posłanki, organizatorem wyda-
rzenia była wymieniona wyżej 
Komisja oraz Ministerstwa: 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej oraz Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. 
Spotkanie zostało objęte hono-
rowym patronatem marszałka 
Sejmu Marka Kuchcińskiego. 
Uczestnicy spotkania rozmawiali 
m.in. o aktywności zawodowej i 
społecznej osób starszych oraz o 
ich roli w lokalnej polityce 
międzypokoleniowej. Poruszony 
został  też temat  sytuacj i  
demograficznej w Polsce oraz 
kwestia potrzeb zdrowotnych 
seniorów, których liczba syste-
matycznie się powiększa, np. w 
samej Łodzi żyje aż 200 tys. osób 
w podeszłym wieku. Z drugiej 
strony, wskutek wadliwej tran-
sformacji ustrojowej utraciliśmy 
około 2,5 mln energicznych, 
zaradnych, wykształconych w 
Polsce młodych ludzi, którzy 
wyemigrowali do krajów Unii 

Europejskiej i 
innych. W trak-
cie konferencji 
odbyły się wy-
stąpienia eksper-
tów w ramach 
bloków tema-
tycznych doty-
czących m.in. 
s y s t e m o w y c h  
rozwiązań wo-
bec osób star-
szych czy współpracy w 
środowisku lokalnym. Spotkanie 
było również okazją do dyskusji 
o współpracy gminnych rad 
seniorów z władzą samorzą-
dową. Możliwość tworzenia 
gminnych rad seniorów została 
wprowadzona na mocy noweli-
zacji ustawy o samorządzie 
gminnym przyjętej przez Sejm 
11 października 2013 r. Rady 
mają charakter konsultacyjno-
doradczy. Skupiają przedsta-
wicieli osób starszych, organi-
zacji działających na ich rzecz 
oraz prowadzących uniwersytety 
trzeciego wieku. W całej Polsce 
mamy około 2500 gmin. Przy 
samorządach  powstało już 256 
Rad Seniorów, czyli przy 10% 
ogółu rad gminnych.

Od ubiegłego roku zwiększyła 
się zasadniczo liczebność rad 
seniorów. Samorządy dostrze-
gają pozytywne aspekty współ-
pracy i  aktywizacji  osób 
starszych, gdyż organizacje 
senioralne najlepiej znają 
potrzeby tej ciągle rosnącej 
grupy społecznej. Cieszy fakt, że 
przedstawiciele władz państwo-
wych i Sejm oraz samorządy 
coraz częściej zauważają i lepiej 
realizują postulaty ludzi trzecie-
go wieku. Dziękuję pani Sekre-
tarz za pomoc w uczestnictwie w 
tej ze wszech miar pożytecznej 
konferencji.

                     Elżbieta Brzezińska
             przewodnicząca Zespołu 
ds. Seniorów Gminy Kościerzyna

Spółka LUBEKO Sp. z o.o. za-
rządzająca oczyszczalnią ście-
ków w Łubianie, która obecnie 
obsługuje miejscowości Łubiana 
i Korne pozyskała środki na 
rozbudowę i modernizację. 
Gmina Kościerzyna wraz z 
Zakładami Porcelany Stołowej 
LUBIANA jest współwłaści-

cielem spółki LUBEKO. Spółka 
w ostatnim konkursie w ramach 
RPO Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 w 
działaniu 11.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa uzyskała  
dofinansowanie w kwocie 3,3 
mln zł co stanowi 85% środków 
kwalifikowanych inwestycji 4,8 

mln. zł. Celem inwestycji jest 
modernizacja technologii dziś 
służącej oczyszczaniu ścieków 
oraz zwiększenie przepusto-
wości. Rozbudowa tego obiektu 
umożliwi odbiór nieczystości z 
rozbudowujących się miejsco-
wości: Korne i Łubiana oraz 
Grzybowo, Sycowa Huta,  

Wąglikowice, Loryniec i w 
perspektywie z Czarliny. Jest to 
niezbędna inwestycja, której 
realizacja umożliwi rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy Kościerzyna. Prace 
przewidziane są do września 
2018 roku.
                                             Red.
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Wielki "mały" człowiek
W sobotę, 8 października 2016 
roku w Warszawie odbyły się 
Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Podnoszeniu Ciężarów. 
Nasz mieszkaniec, Dominik 
Kozłowski, oczywiście startował 
w tych mistrzostwach. Pierwszy 
raz w kategorii 62 kg. Do tej pory 
było to 56 kg. Zdobył 3 kolejne 
medale i tytuły na Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski do 
23 lat w Podnoszeniu Ciężarów 
w kategorii wagowej 56-62 kg 
mężczyzn: Tytuł Mistrza Polski i 
złoty medal w rwaniu, Tytuł 
Wicemistrza Polski i srebrny 
medal w podrzucie, Tytuł 
Wicemistrza Polski i srebrny 
medal w dwuboju.

Kilka słów o Dominiku, którego 
podpytałem ostatnio o parę 
szczegółów i pozwoliłem sobie 
troszkę przybliżyć czytelnikom 
jego sylwetkę. Dominik Kozłow-
ski. Lat 23, zamieszkały w 
Łubianie, zawodnik klubu 
Zawisza Bydgoszcz. Swoją 
przygodę z ciężarami Dominik 

rozpoczął w 2008 roku i już rok 
później odniósł pierwszy swój 
s u k c e s ,  j a k i m  b y ł  t y t u ł  
Wicemistrza Polski Juniorów do 
lat 17. Ostatni to złoty medal na 
Mistrzostwach Polski w lipcu 
tego roku. Największe sukcesy 
Dominika to tytuł Mistrza Polski 
Seniorów oraz brązowy medal na 
Mistrzostwach Europy w rwaniu. 
Jak mówi: "to sport dla wytrwa-
łych fizycznie i psychicznie". 
Początkowo startował w klubie 
Flota Gdynia. Kolejny klub Do-
minika to GKS Gmina Koście-
rzyna. Niestety z powodu "za-
wirowań" przeszedł do klubu 
Zawisza Bydgoszcz, który sobie 
chwali. Troszkę szkoda, ale i tak 
powinniśmy być dumni, że niesie 
sławę Łubianie i Gminie Koście-
rzyna. 
To tak w telegraficznym skrócie, 
a poniżej wszystkie ważniejsze 
osiągnięcia Dominika:
- 11 złotych medali z Mistrzostw 
wojewódzkich i międzywo-
jewódzkich
- 2 brązowe medale z Mistrzostw 

Europy w Rwaniu
- 34 medale z Mistrzostw Polski - 
22 złote, 9 srebrnych, 3 brązowe
 - 7-mio krotny Mistrz Polski:
Mistrz Polski Juniorów do lat 20 
- 2012 r.
Mistrz Polski Młodzieży do lat 
23 - 2013 r.
Mistrz Polski Seniorów - 2014 r.
Mistrz Polski Młodzieży do lat 
23 - 2014 r.
Mistrz Polski Młodzieży do lat 
23 - 2015 r.
Mistrz Polski Seniorów - 2015 r.
Mistrz Polski Seniorów - 2016 r
- 5-cio krotny Wicemistrz Polski:
Wicemistrz Polski Juniorów do 
lat 17 - 2009 r.
Wicemistrz Polski Juniorów do 
lat 17 - 2010 r.
Wicemistrz Polski Seniorów 
2011 r.
Wicemistrz Polski Seniorów 
2012 r.
Wicemistrz Polski Seniorów 
2013 r.
- 2 rekordy Polski w rwaniu i 
dwuboju
żeby nie musieli tego Państwo 

liczyć to podpowiem, że ogółem 
medali jest aż 47.
Warto dodać, że trenerem Do-
minika od samego początku jest 
Pan Marian Brunka, oczywiście z 
Łubiany. Chyba zgodzicie się ze 
mną, że Dominik to wielki 
"mały" człowiek.
Szkoda, że ta dyscyplina, w 
której jak widać są poważne 
osiągnięcia nie jest tak promo-
wana jak np. piłka nożna. Może 
warto zmienić podejście i gdzie 
indziej szukać takich talentów jak 
Dominik?                     M. Żurek

Marian Knuth 

na Mistrzostwach Świata
Bardzo udany start 58-letniego 
Mariana Knutha z Wielkiego 
Klincza na Mistrzostwach 
Świata w martwym ciągu, które 
odbyły się w Herzbergu w 
Niemczech. Zawodnik z Gminy 
Kośc ie rzyna  s t a r towa ł  5  
października wywalczył złoty 
medal w kat. masters do 100 kg z 
wynikiem 240 kg. Jest to nowy 
rekord świata w tej kategorii 
wiekowej i wagowej. Poprzedni 
rekord również należał do 
naszego zawodnika i wynosił 
235 kg i był ustanowiony w 
ubiegłym roku na mistrzostwach 
Europy w Łodzi. Podziękowanie 
dla Gminy Kościerzyna  za 
pomoc, która umożliwiła wyjazd  
i udany start.                        Red.

Ruszyła druga edycja Ligi Małych Mistrzów
Cykl Ligi Małych Mistrzów 
składa się z kilku turniejów 
rozgrywanych na orlikach oraz 
halach sportowych w Gminie 
Kościerzyna. W lidze biorą 
udział drużyny Olimpijczyka 
Skorzewo, Santany Wielki 
Klincz, Kornera Korner, Cera-

mika Łubiana, Ks Skorzewo, 
Piaski Wąglikowice oraz Wdy 
Lipusz. Zespoły rywalizują ze 
sobą w dwóch rocznikach, 2006-
2007 grupa "A" oraz 2008-2009 
grupa "B”.
W pierwszym turnieju grupy "B" 
najlepsza okazała się drużyna 

Ol imp i j czyka  
Skorzewo, która 
gromadząc 15 
punktów wy-
przedza w klasy-
fikacji Ks Sko-
rzewo (12 pkt.) 
oraz Ceramik 
Łubiana (9 pkt.) 
W grupie "A" 

najlepszym zespołem okazała się 
reprezentacja Wdy Lipusz która 
zgromadziła 10 punktów, drugie 
miejsce piastuje Santana Wielki 
Klincz (9pkt.) przed Olimpij-
czykiem Skorzewo (6 pkt.).

Serdecznie zapraszamy na naj-
bliższe turnieje które zostaną 
rozegrane na "Orliku" w Wielkim 
Klinczu dnia 19.10.2016 grupa 
"B" oraz 27.10.2016 grupa "A".
                                       M.Helta
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