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Nowy sołtys Nowego Klincza
Informujemy, że Sołtys Nowego Klincza Katarzyna Jereczek zrezygnowała z pełnienia funkcji. W związku z tym 12 września 2021 r.  
odbyły się wybory, podczas których mieszkańcy wybrali spośród dwóch kandydatów: Franciszka Niklasa - lat 71 (74 głosów) oraz 
Piotra Cichosza - lat 22 (116 głosów) nowego sołtysa, którym został Pan Piotr Cichosz. Gratulujemy!

Oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej z Wielkiego Klincza do Kościerzyny
29 września 2021 r. uroczyście otwarto 
nową ścieżkę rowerową łączącą gminę 
Kościerzyna i miasto Kościerzyna. Trasa 
pieszo-rowerowa między miastem Koście-
rzyna a Wielkim Klinczem w gminie Ko-
ścierzyna to ponad 4,4 km (miasto 2 km, 
a gmina 2,2 km) jezdni asfaltowej o sze-
rokości od 2,55 do 3,0 m, która biegnie w 
większości po szlaku dawnej linii kolejowej 
Skarszewy-Kościerzyna, przez co posiada 
znikome nachylanie i  jej pokonanie nie wy-
maga dużego wysiłku.

Z tego też powodu przygotowanie ścieżki 
trwało trochę dłużej, gdyż trzeba było po-
czekać na niedawno zakończoną przebudo-
wę mostu kolejowego nad rzeką Wierzyca. 
Były most kolejowy, pochodzący z 1949 
roku to teraz przyjemny dla oka, pierwszy w 
Powiecie Kościerskim tak duży obiekt prze-
znaczony wyłącznie dla pieszych i rowerzy-
stów. Przebudowa mostu to wielki ukłon w 
stronę promocji bezemisyjnego transportu.
Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Pie-
chowski: Cieszę się, że oddajemy dziś do 

użytku tak piękną i funkcjonalną 
ścieżkę rowerową. Wykorzystanie 
starego nasypu kolejowego dało 
dobry efekt i już dzisiaj widać, 
że nowa trasa pieszo-rowerowa 
będzie bardzo uczęszczana przez 
mieszkańców. Wszystkim rowe-
rzystom i pieszym życzymy przy-
jemnego korzystania ze ścieżki!
Koszt wybudowania tego odcin-
ka drogi pieszo-rowerowej to po 
stronie miasta Kościerzyna 1,65 
mln zł, a po stronie gminy Ko-

ścierzyna to 2,2 mln zł, z czego uzyskane 
dofinansowanie wynosi 85% i pochodzi z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Ścieżka powstała jako element 
projektu pt. „Budowa węzła integracyjnego 
w Kościerzynie połączona z rewitalizacją 
i adaptacją dworca kolejowego oraz utwo-
rzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie 
Kościerskim” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
2014-2020.                                 G. Świtała

Dziękujemy za udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021
Zakończył się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. W Gminie Kościerzyna, 
tak jak w całej Polsce, trwał od 1 kwietnia do 
30 września 2021 roku. Dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom, którzy spełnili swój oby-
watelski obowiązek i wzięli udział w spisie. Z 
posiadanych przez nas informacji wynika, że 
nie spisali się nieliczni – obowiązku dopełniło 
99% mieszkańców naszej gminy.
Dziękujemy również rachmistrzom, którzy 
działali na terenie Gminy Kościerzyna. Ich 
duże zaangażowanie i aktywność zasługują 
na wysokie uznanie!
Przez pół roku mieszkańcy mieli możliwość 
spisania się przez Internet, telefonicznie, w 
urzędzie gminy lub osobiście u rachmistrzów. 
Zorganizowaliśmy 24 mobilne punkty spiso-
we, które najczęściej zlokalizowane były w 
salach wiejskich na terenie naszej gminy. Po-
nadto rachmistrzowie działali podczas wy-
darzeń kulturalnych w Gminie Kościerzyna 
docierając z informacją o spisie powszech-
nym do wszystkich zainteresowanych. Ko-

ordynatorem Gminnym Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
w Gminie Kościerzyna była Monika Helta, 
która wraz ze współpracownikami dołożyła 
wielu starań, by jak najwięcej mieszkańców 
miało możliwość się spisać.
Spis powszechny to najważniejsze badanie i 
źródło danych, które pozwala zdiagnozować: 
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. 
Spis powszechny obejmuje całą populację 
ludności i mieszkań danego kraju. Udział w 
tegorocznym Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. 
Jest to związane ze strategicznym znacze-
niem tego badania dla funkcjonowania sys-
temów informacyjnych państwa, lokalnych 
samorządów oraz biznesu. Uzyskane pod-
czas spisu powszechnego dane są opracowy-
wane i przedstawiane w postaci agregatów 
danych o różnych przekrojach i na różnych 
poziomach podziału terytorialnego i admi-
nistracyjnego kraju. Na ich podstawie rząd 
podejmuje najważniejsze decyzje gospodar-

cze i społeczne na kolejne lata. W przypadku 
wielu cech demograficzno-społecznych, jak 
np. wyznanie, narodowość czy stopień nie-
pełnosprawności, spisy powszechne są dla 
państwa jedynym źródłem danych.
Wyniki spisów powszechnych umożliwiają 
również dokonywanie porównań międzyna-
rodowych. W przypadku krajów należących 
do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbie-
rane podczas spisów powszechnych mają 
bezpośrednie przełożenie na wysokość dota-
cji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamen-
cie Europejskim.                         Red.
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Warsztaty łączące pokolenia w Nowym Klinczu
W dniach 8-9 września 2021 roku w Ośrod-
ku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu, 
Stowarzyszenie Kaszubskie zrealizowało 
warsztaty pieczenia tradycyjnej kaszubskiej 
drożdżówki. Głównym celem warsztatów 
była integracja lokalnego społeczeństwa, 
poprzez wymianę doświadczeń miedzy po-
koleniami. Jest to szczególnie ważne zwłasz-
cza teraz w czasie pandemii. Na szczęście 
poprawa sytuacji epidemiologicznej w 
Polsce pozwoliła na realizację projektu. W 
warsztatach łącznie udział wzięło 20 osób – 
10 z młodszego pokolenia i 10 ze starszego. 
Uczestnicy etapami poznawali tajniki pie-

czenia kaszubskiej drożdżówki. Warszta-
ty prowadziła Pani Halina Liedtke z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu. 
Wzajemne pieczenie było okazją do wy-
miany doświadczeń oraz rozmów między 
uczestnikami warsztatów.
Warsztaty dofinansowano w projekcie 
„Młodzowi kùch - łączy pokolenia”, 
realizowanego w ramach Konkursu 
Mikrograntowego „Dla Młodych” pro-
wadzonego przez Zespół ds. Polityki 
Młodzieżowej Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego.
Nadesłane: Stowarzyszenie Kaszubskie

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w bibliotece 
w Wielkim Klinczu oraz w Skorzewie
29 września w bibliotece w Wielkim Klin-
czu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania.  Spotkanie odbyło się 
w zawężonym gronie z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego. Udział w spotkaniu wzię-
li uczniowie klas I szkoły podstawowej z 
wychowawcami oraz dyrektor szkoły pani 
Iwona Kuśmierczuk  i wicedyrektor pani 
Anna Wołoszyk.
Celem akcji jest promowanie głośnego czy-
tania dzieciom, a także nabywanie przyjem-
ności z czytania i słuchania oraz kształto-
wanie wśród uczniów postawy czytelniczej. 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
został ustanowiony z inicjatywy Polskiej 
Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września 
odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, 
autorki książek dla dzieci i młodzieży. Po-
mysłodawcy tej inicjatywy przypominają, 
że głośne czytanie dzieciom stymuluje ich 
rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza 
wyobraźnię.
Organizatorzy zadbali o odpowiedni wy-
strój, oprawę muzyczną. Do udziału w tej 
akcji jako lektorów zaproszono przedstawi-

cieli lokalnej społeczności pa-
nią sołtys Wielkiego Klincza 
Bernadetę Hamerską i przed-
stawicielkę Rady Rodziców 
panią Natalię Jakusz Gostom-
ską. Jako lekturę do czytania  
wybrano „Szewczyka Dra-
tewkę” Janiny Porazińskiej i 
„Nie płacz Koziołku” Siergie-
ja Michałkowa.  Czytanie ba-
jek wzbudziło zaciekawienie i 
zachwyt u uczniów.
Pomiędzy czytanymi bajkami 
uczniowie zaśpiewali piosenkę „Podróż z  
książką” oraz uczeń kl. 1a Kornel Woźny 
wyrecytował wiersz związany tematycznie 
z uroczystością.
Zachęcamy wszystkich rodziców, aby co-
dziennie 10–15 minut przeznaczyli na gło-
śne, wspólne czytanie. 
Renata Abramowska i Maria Plata
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
świętowano również w szkole w Skorze-
wie. Uczennice klasy VII b – Olga Tomacz-
kowska, Liliana Jarzębińska oraz Agata 

Wika tego dnia czytały bajki przedszola-
kom. Wśród wybranych tytułów maluchom 
najbardziej przypadły do gustu „Przygo-
dy psiego patrolu”. Prócz nich dzieci wy-
słuchały jeszcze baśni „Roszpunka” oraz 
„Wilk i siedem koźlątek”.
 Akcja tak spodobała się zarówno ma-
luchom, jak i ich starszym koleżankom, że 
będzie kontynuowana każdego 29 dnia mie-
siąca.
Organizatorkami akcji w Skorzewie były 
panie: Adriana Koniuszek i Wiesława Gło-
dowska.                                                Red.

Narodowe Czytanie 2021
Biblioteka Publiczna i Szkolna w Skorzewie  
kolejny raz wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji Narodowego Czytania. Organizatora-
mi tej akcji były panie Wiesława Głodow-
ska i Ewa Stefanowska.
Tegoroczna lektura to „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, która została 
ogłoszona  i podana do publicznej wiado-
mości przez Prezydenta  RP Andrzeja Dudę.
W tym roku, ze względu na istniejącą pan-
demię, spotkanie odbyło się w zawężonym 
gronie uczniów. Do głośnego czytania frag-
mentów „Moralności pani Dulskiej” zgłosili 

się: Patrycja Klinkosz, Marta 
Boszk, Martyna Pugacewicz, 
Sandra Kloskowska, Marta 
Guździoł, Paulina Majkowska 
i Oliwia Czaja.
Wszystkim biorącym udział 
dziękujemy za zaangażowa-
nie w tym wydarzeniu, które 
miało na celu propagowanie 
literatury narodowej i popu-
laryzację czytelnictwa wśród 
Polaków. Już dziś zapraszamy 
do kolejnej edycji.                               Organizatorzy
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Dożynki Gminne Korne 2021
29 sierpnia odbyły  się Dożynki Gminy Ko-
ścierzyna. W tym roku gospodarzem było 
Sołectwo  Korne. Dożynkom towarzyszy-
ła pochmurna  aura, lecz nie zniechęciło to  
uczestników do dziękowania za uzyskane 
plony.
Uroczystości rozpoczęły się polową mszę 
dziękczynną, której przewodniczył Ks. 
Proboszcz Bogusław  Kwasigroch z parafii 
pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
w  Kościerzynie, która zgromadziła liczne 
grono parafian i gości.
Wśród gości dożynkowych byli: Posłanka 
na Sejm RP Magdalena Sroka,  Przewod-
nicząca Rady Miasta Kościerzyna Helena 
Kaszubowska-Nitz, przyjaciele z Partner-
skiej Gminy Pniewy z Wiceburmistrzem 
Miasta i Gminy Pniewy Józefem Ćwiertnią 
i Przewodniczącym Rady Gminy Krzyszto-
fem Matuszakiem na czele, sołtysi Gminy 
Kościerzyna, rolnicy, przedsiębiorcy oraz 
wielu mieszkańców Gminy Kościerzyna i 
wypoczywających w okolicy turystów.  
Po mszy odbył się festyn Dożynkowy obfi-
tujący w atrakcje przygotowane przez orga-
nizatorów: dmuchańce dla dzieci, militaria, 
stoiska gastronomiczne, w tym również 
tradycyjna grochówka dożynkowa.  Sta-
rostowie  Dożynek, a byli nimi państwo 
Agnieszka i Józef Czerwińscy, z pełnym 
ceremoniałem przekazali  na ręce włodarza 
Gminy Wójta Grzegorza Piechowskiego i 

Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja 
Bobera specjalnie na tą okazję upieczone 
bochny chleba, którzy podzielili i poczęsto-
wali nim przybyłych gości i biesiadników 
dożynek. Gospodarz Gminy Wójt Grzegorz 
Piechowski oraz zaproszeni goście uroczy-
ście podziękowali rolnikom za trud  włożo-
ny w pracę na roli, a zwłaszcza w ostatnich 
latach, gdzie aura pogodowa nas nie roz-
pieszcza. W tym roku wielka susza, a teraz 
opady  nie pozwalają zebrać plonów.
W trakcie ceremonii  uhonorowano  od-
znaką Ministra Rolnictwa  „Zasłużony dla 
Rolnictwa” przedstawicieli społeczności 
wiejskiej: Józefa Czerwińskiego – starostę 
dożynek, Beatę Pollak, Jacka Szulta, Zdzi-
sława Breza, Zdzisława Jażdżewskiego, 
Grażynę Mańską.
Wójt Gminy Kościerzyna wyróżnił rolni-
ków: Agnieszkę Czerwińską – starościnę 

dożynek, Stefana Pollaka, Wero-
nikę Szulta, Marka Jażdżewskie-
go, Tusk Piotra, Karola Felskow-
skiego, Romana Wicę, Bogumiłę 
i Józefa Blok, Grażynę Mańską, 
Adama Cieszyńskiego, Mirosła-
wa Łangowskiego.
Emocje corocznie wzbudza wy-
bór najładniejszego wieńca, a 
było ich tylko 6. W tym roku 
tradycje plecenia wieńca dożyn-
kowego kultywowały sołectwa: 

Czarlina, Grzybowo, Lory-
niec, Kłobuczyno, Skorzewo 
i Korne. Komisja konkursowa 
pod przewodnictwem Pani 
Poseł RP Magdaleny Sroka 
obradowała nad wyłonieniem 
najładniejszego wieńca do-
żynkowego. W klasyfikacji 
wieńców miejsca zajęły so-
łectwa:
I miejsce – gospodarze doży-
nek Solecwo Korne
II miejsce – Sołectwo Kło-

buczyno
III miejsce – Sołectwo Skorzewo.
Pozostałe trzy sołectwa uhonorowano wy-
różnieniami. Kolejnym punktem programu 
były występy artystyczne w wykonaniu 
Zespołu Folklorystycznego „Kaszubskie 
Nuty” z Nowego Klincza i uczniów szkoły 
Podstawowej z Kornego, którzy zaprezen-
towali swoje talenty muzyczne i taneczne 
pod przewodnictwem dyrektor  szkoły Pani 
Beaty Murglin.
W trakcie imprezy dożynkowej można było 
również zaszczepić się przeciwko Covid-19 
w mobilnym punkcie  szczepień, który zo-
stał zorganizowany dzięki współpracy z 
Wojewodą Pomorskim. Działał także mo-
bilny punkt Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań. Ponadto każdy 
zainteresowany mógł uzyskać informacje o 
rządowym programie Czyste Powietrze, z 
którego można otrzymać dotację na wymia-
nę źródeł ogrzewania w naszych domach.
Dożynkom towarzyszyły występy arty-
styczne w wykonaniu Grupy Muzycznej 
ARTIS i Kapeli Zgrywańce. Wieczorem dla 
wszystkich chętnych do zabawy odbyła po-
tańcówka, do której przygrywał lokalny ze-
spół muzyczny. Scena do późnych godzin 
nocnych rozbrzmiewała śpiewem i tańcem 
motywując biesiadników do wspólnej za-
bawy dożynkowej pod chmurką.

M. Lamkiewicz

Warsztaty kulinarne dla pań
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa dnia 22 września realizo-
wał warsztaty kulinarne. W przygotowaniu 
pysznych, wartościowych posiłków brało 
udział 17 Pań, które wykorzystywały do ich 
przyrządzenia produkty otrzymywane w ra-
mach pomocy żywnościowej. Warto przy-
pomnieć, że nasze działania towarzyszące, 

czyli między innymi warsztaty, 
są kierowane do wszystkich za-
kwalifikowanych 1000 osób do 
tej formy wsparcia niefinansowe-
go GOPS-u.  Wierzymy, że z na-
szej dodatkowej oferty  kolejnym 
razem zechce skorzystać więcej 
osób, co wymiernie przełoży się 
na doskonalenie  umiejętności w 
prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego. Liczymy też, że swoją obecno-

ścią zaszczycą nas również Panowie, o co 
będziemy cały czas zabiegać.              Red.



Nr 69 PAŹDZIERNIK 2021 r.4 

Kozi Rynek w Kościerskiej Hucie znów stał się miejscem spotkań!
Od września 2020 roku Kozi Rynek w Ko-
ścierskiej Hucie stał się miejscem szczegól-
nym dla mieszkańców naszej wsi.  Dzięki 
programowi realizowanemu przez Kaszub-
ski Uniwersytet Ludowy pod nazwą Wiej-
skie Kuźnie Pamięci historia tego miejsca 
- placu w centrum wsi- została wydobyta z 
zapomnienia, a sam plac i stojąca na nim 
świetlica wiejska zaczęły tętnić życiem.
W czasie tegorocznych wakacji odbyły się 
tu warsztaty rękodzieła. Poznaliśmy pod-
stawy decoupage, filcowania na sucho, ma-
kramy, haftu kaszubskiego, wykonywania 
kwiatów z bibuły oraz wyplatania koszy z 
korzeni sosny. Wzięło w nich udział oko-
ło 25 osób. Każdy uczestnik miał możli-
wość wykonania własnego dzieła w każdej 
z technik, pod okiem instruktora. Zajęcia 
były bardzo inspirujące i wyzwoliły nie 
lada talenty, często wcześniej nieuświado-
mione.
Warsztaty były dofinansowane przez KUL 
w ramach Sieci Wiejskich Kuźni Pamięci z 
funduszy Narodowego Instytutu Wolności.
28 sierpnia odbyło się kolejne wydarzenie 
– II Jarmark na Kozim Rynku. Był okazją 
do spotkania twórców różnego rodzaju rę-

kodzieła, wymiany doświadczeń, za-
prezentowania dokonań. Przyjechali 
także producenci serów i zdrowej żyw-
ności. Swoje stoisko miało też Koło 
Gospodyń Wiejskich z Kościerskiej 
Huty. Na naszym maleńkim Kozim 
Rynku zrobiło się klimatycznie i bar-
dzo miło także dzięki odwiedzającym 
nas gościom, turystom i mieszkańcom. 
Jarmark zakończył się wspólną zabawą 
przy kaszubskiej kapeli Zgrywańce. 
Przy tradycyjnej muzyce powrócił na 
Kozi Rynek czar dawnych sąsiedzkich 
potańcówek.
Jarmark został dofinansowany w for-
mie dotacji (konkurs ofert) ze środ-
ków Gminy Kościerzyna. Owocem 
wakacyjnego twórczego zamieszania 
jest poszerzenie składu Koła Gospo-
dyń Wiejskich o kilka nowych osób, w 
tym dwóch panów. W nowym składzie 
ruszamy z kolejnymi projektami. Na 
pewno będziemy kontynuować warsz-
taty rękodzieła, myślimy także o śpie-
wie. Jeszcze o nas usłyszycie! 
Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:  
https://www.facebook.com/kozi.rynek.

koscierska.huta Są tam relacje z wszyst-
kich wydarzeń i mnóstwo zdjęć.

Nadesłane: A. Miszczak

11 września 2021 roku na godz. 9.00 
Gminny Komendant OSP Piotr Jankow-
ski zwołał wszystkie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej Gminy Kościerzyna 
na ćwiczenia strażackie pod kryptonimem 
„Szarlota 2021”.
Zbiórka miała miejsce na parkingu Zakła-
du Komunalnego w Starym Nadleśnictwie, 
podczas której druhowie zostali przywi-
tani przez Prezesa Zarządu Gminnego 
OSP Grzegorza Piechowskiego. W trakcie 
zbiórki przeprowadzono odprawę ćwiczeb-
ną, której dokonał Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Klin-
kosz.
Komendant mianował na dowódcę ćwi-
czeń kpt. Jacka Szyszkę z PSP. Dowódca 
zobrazował szczegóły planu i założenia ak-
cji. Po zbiórce cały tabor składający się z 

15 samochodów bojowych udał się w rejon 
Pomnika Leśnika w Szarlocie, gdzie zosta-
ła zbudowana linia z ponad 100 odcinków 
węży, zakładająca ugaszenie pożaru lasu w 
okolicach Lizaków. Pobór wody był czer-
pany z jeziora Osuszyno przez motopompy 
do samochodów posiadających zbiorniki z 
autopompami. Tłoczona woda na odcinku 
ponad 2 kilometrów była finalnie wylewa-
na prądownicami na zakładany pożar lasu. 
Cała akcja trwała ponad 3,5 godziny, a 
uczestniczyło w niej około 90 druhów OSP.
Ćwiczenia pokazały, że jeśli dostęp do 
wody jest ograniczony, szybciej, efektyw-
niej i ekonomiczniej można gasić pożar 
lasu budując linię gaśniczą, aniżeli dowo-
żąc wodę samochodami do samego ogni-
ska, niszcząc i tarasując przy tym drogi 
leśne. W tym roku w Gołuniu miał miejsce 

pożar lasu na dosyć dużą skalę, którego 
ugaszenie przysporzyło sporo trudności 
strażakom. Obecne ćwiczenia odpowie-
działy na pytanie w jaki sposób reagować 
skuteczniej.
Nasze jednostki OSP zdały egzamin na 
szóstkę, udowadniając, że są w stanie pora-
dzić sobie nawet ze skomplikowaną akcją 
gaśniczą. Mając dobrze przećwiczonych i 
przeszkolonych druhów mieszkańcy Gmi-
ny Kościerzyna mogą czuć się bezpiecznie. 
Na takich strażaków zawsze można liczyć.
Podsumowanie ćwiczeń i odprawa po ćwi-
czebna odbyły się przy wspólnej kawie i 
herbacie z wojskową grochówką i pieczo-
nymi kiełbaskami. Wójt Gminy Koście-
rzyna Grzegorz Piechowski podziękował 
wszystkim druhom OSP Gminy Kościerzy-
na oraz strażakom z PSP w Kościerzynie za 
wkład, jaki wnieśli podczas ćwiczeń. Wójt 
zapewnił, że jeszcze w tym roku zostanie 
przekazany sprzęt i umundurowanie stra-
żackie dla jednostek OSP, którego zakup 
będzie kosztował 113.500 zł. Pierwotnie 
sprzęt i umundurowanie miały być prze-
kazane na obecnych ćwiczeniach, lecz ich 
pozyskanie było niemożliwe. Jest to zwią-
zane z dużym popytem i brakiem dostęp-
ności w magazynach.

P. Ostrowski

Ćwiczenia OSP „Szarlota 2021” 
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Myślę więc nie śmiecę
Piękne hasło akcji sprzątania świata: „MY-
ŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ” niestety okaza-
ło się jeszcze nie stosowane przez miesz-
kańców i gości przybywających do Gminy 
Kościerzyna. Uczniowie szkół na terenie 
gminy, którzy zbierali śmieci w okolicach 

swoich wsi oraz w lasach, wspólnie z 
pracownikami Nadleśnictwa Kościerzyna 
przekonali się na własne oczy, że Ci którzy 
pozbywają się śmieci tam gdzie prawie zje-
dli czy coś wypili – niestety nie myślą.
Ciężko jest tym „brudasom” wrzucić śmie-
ci do kosza czy zabrać do domu, a łatwo 
jest wyrzucić gdziekolwiek i pozostawić 
to komuś innemu, aby posprzątał. Nie tak 
powinno być! Takich przypadków, które 
niestety dotyczą także odpadów budowla-
nych, butelek, opon, papierów i folii można 
na naszym terenie zauważyć bardzo dużo.
Również na rzece Wierzyca, gdzie z ini-
cjatywy stowarzyszenia Kościerska Mar-
ka sprzątano odcinek wodny pomiędzy 
przystanią na Wierzysku a Nową Kisze-
wą, widać było przebywanie sporej liczby 

osób, które też nie my-
ślały i śmieci wyrzucały 
do wody. W rzece można 
było znaleźć m.in. butelki, 
puszki, folie, części pra-
lek, stare obuwie i plasti-
kowe wiadra. Smutny jest 
fakt, że większość tych 
śmieci pochodzi od ludzi 
mieszkających nad rzeką, 
którzy codziennie mogą 
cieszyć się pięknym widokiem i szumem 
wody, a jednak nie szanują tego piękna.
Miejmy nadzieję, że akcja „MYŚLĘ WIĘC 
NIE ŚMIECĘ” będzie miała pozytywny 
wpływ na tych, którzy „zapominają” po-
sprzątać swoje odpadki, bo zapewne wszy-
scy, którzy uczestniczyli w sprzątaniu, do-
skonale rozumieją to ważne hasło.
Podziękować należy przede wszystkim 
uczestnikom akcji sprzątania świata – tym 
którym nie było ciężko schylić się i pod-
nieść wyrzucone przez innych śmieci.
Podziękować też trzeba inicjatorom i ko-

ordynatorom akcji sprzątania, czyli Lidze 
Ochrony Przyrody z szefową na Powiat 
Kościerski Panią Teresą Preis, Zakładowi 
Komunalnemu Gminy Kościerzyna, któ-
ry  zajął się odbiorem śmieci, firmie Ka-
jakiMłyn, która użyczyła kajaków, Nad-
leśnictwu Kościerzyna, Agroturystyce u 
Marioli w Nowej Kiszewie, Zakładowi 
Oświaty Gminy Kościerzyna, Piotrowi 
Kwidzińskiemu, który czuwał nad bezpie-
czeństwem osób biorących udział w akcji 
oraz wszystkim Szkołom Podstawowym z 
terenu gminy Kościerzyna.

G. Świtała.

Gmina Kościerzyna weszła w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze
28 września 2021 r. w Malborku przedsta-
wiciele 19 gmin Województwa Pomorskie-
go podpisali akt notarialny powołując spół-
kę SIM KZN-Pomorze, której zadaniem 
będzie budowa mieszkań.
Akt notarialny spółki SIM KZN-Pomo-
rze podpisano na zamku w Malborku. W 

uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
samorządów, pełniący obowiązki prezesa 
Krajowego Zasobu Nieruchomości Arka-
diusz Urban oraz wiceminister aktywów 
państwowych Karol Rabenda. W imieniu 
Gminy Kościerzyna swój podpis złożył 
Wójt Grzegorz Piechowski.

Warto przypomnieć, że kilka 
miesięcy temu nasza gmina de-
cyzją radnych przystąpiła do 
ogólnopolskiego programu, któ-
rego celem jest właśnie budowa 
mieszkań w systemie przypomi-
nającym działalność TBS. Kapi-
tał zakładowy pomorskiej spółki 
wynosi ponad 57 mln zł.
W pierwszym etapie w SIM 
KZN-Pomorze planowana jest 
budowa ponad 800 mieszkań 

o średnim metrażu 50 metrów kwadrato-
wych. W planach zabudowy wielorodzin-
nej są mieszkania jedno, dwu i trzypoko-
jowe. Przeznaczone one będą na wynajem 
dla osób, które nie mają zdolności kredy-
towej, ale posiadają zdolność czynszową. 
To mieszkania dla rodzin o średnich do-
chodach, których nie stać na zakup lub wy-
najem mieszkania na rynku komercyjnym.
SIM KZN-Pomorze docelowo zajmie się 
budową mieszkań w gminach: Cedry Wiel-
kie, Czersk, Miasto Człuchów, Dzierzgoń, 
Gniew, Kępice, Kobylnica, Kolbudy, Ko-
ścierzyna, Nowy Staw, Miasto Malbork, 
Miłoradz, Pelplin, Prabuty, Miasto Pruszcz 
Gdański, Pszczółki, Stary Dzierzgoń, Su-
chy Dąb oraz Trąbki Wielkie.

Red.

Opieka wytchnieniowa
Po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kościerzynie jest 
realizowany Program „Opieka wytchnie-
niowa”- edycja 2021, który spotkał się z 
dużym odzewem i zainteresowaniem. Pro-
gram ten jest zadedykowany rodzinom lub 
opiekunom sprawującym opiekę nad dzieć-
mi z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub nas osobami dorosłymi, posiadającymi 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, aby w miarę możliwy sposób 

odciążyć opiekunów w ich 
codziennych obowiązkach 
i dać im wcześniej wspo-
mniane „wytchnienie”. 
Ponadto podopieczni mają 
możliwość rozwijać swo-
je zdolności, uczyć się 
nowych rzeczy poprzez 
zabawę oraz zdobywać 
nowe doświadczenie. Program odnosi duży 
sukces. Liczymy na możliwość realizacji 

kolejnych edycji, które również przyniosą 
same zalety.                                          Red.
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Złożono wnioski do Polskiego Ładu
Do programu Polski Ład Gmina Koście-
rzyna złożyła trzy wnioski na dofinanso-
wanie w kwocie 26,1 mln zł.
Tytuł: Rozwiązanie gospodarki ściekowej 
południowej części Gminy Kościerzyna.
Inwestycja w oczyszczalnię ścieków wraz 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla 
obszarów znajdujących się w południowej 
części Gminy Kościerzyna, w tym skana-
lizowanie między innymi miejscowości 
Czarlina, Loryniec i Wąglikowice. W ra-
mach zadania wybudowane zostanie ok. 
25 km rurociągów kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej i ok. 9,1 km kanalizacji gra-
witacyjnej oraz kilka przepompowni ście-
ków. Z nowej infrastruktury korzystać bę-
dzie około 780 osób (RLM) przez cały rok 
i dodatkowo kilkuset turystów w sezonie 
letnim.
Przewidziane koszty inwestycji to 13 mln 
zł, wnioskowane dofinansowanie 95%.

Tytuł: Budowa hali sportowej w Łubianie.
Budowa nowej pełnowymiarowej hali 
sportowej z zapleczem szatniowo-sani-
tarnym, widownią oraz wyposażeniem 
sportowym przy Zespole Kształcenia w 
Łubianie (przedszkole, zerówka, szkoła 
podstawowa). Powierzchnia zabudowy 
1387,6m2. Ogrzewanie gazowe, instalacja 
fotowoltaiczna, parking, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych. Gmina posiada 
już dokumentację projektową i jest gotowa 
do realizacji tego zadania.
Koszty zgodnie z kosztorysem to 10 mln 
zł, wnioskowane dofinansowanie 90%.
Tytuł: Budowa drogi gminnej Łubiana – 
Grzybowo.
Zadanie polega na wybudowaniu drogi 
gminnej o długości 5 km, łączącej miejsco-
wość Łubiana zlokalizowaną przy drodze 
krajowej nr 20 z miejscowością Grzybowo 
zlokalizowaną przy drodze powiatowej re-

lacji Kościerzyna – Wdzydze. Realizacja 
zadania jest istotna nie tylko ze względu 
na poprawę stanu sieci dróg lokalnych, 
ale także stanowi strategiczne połączenie 
drogowe DK20 z atrakcyjnymi i oblega-
nymi przez turystów Wdzydzami w Gmi-
nie Kościerzyna. Planuje się budowę od 
podstaw drogi dojazdowej, z podbudową, 
nawierzchnia asfaltowa 2×1, budowa po-
boczy i odwodnienia.
Szacowana wartość inwestycji to 5 mln zł, 
wnioskowane dofinansowanie 95%.
Mamy nadzieję na pozytywne rozstrzy-
gnięcia i uzyskanie wszystkich dofinanso-
wań tych ważnych dla Gminy Kościerzyna 
inwestycji.

Red.

Remonty dróg w Gminie Kościerzyna
Trwają budowy i remonty kolejnych dróg 
na terenie gminy Kościerzyna. W miej-
scowości Skoczkowo w kierunku Czarli-
ny powstaje odcinek ponad 600 mb utwar-
dzonej płytami drogi, będącej realizacją 
dofinansowania z tzw. dróg śródpolnych z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. Zakończony został remont 
nawierzchni asfaltowej odcinka gminnego 
na drodze między Szenajdą a Stawiskami 
o długości 0,65 km. W miejscowości Łu-
biana poddana gruntownemu remontowi i 
przebudowie została „główna” ulica miej-
scowości – ul. Długa. Obecnie trwają tam 

prace za kwotę ponad 875 tys. zł. 
Do końca października br. po-
winna zostać wybudowana nowa 
droga szerokości 5 m, a długości 
pond 670 mb otaczająca Ośro-
dek Wypoczynkowy Gdańskiej 
Stoczni Remontowej w Czarlinie, 
a prowadząca do miejscowości 
Czarlina Osada. Budowa tej dro-
gi została w 100% sfinansowana 
przez GSR w Gdańsku.
Ogólna suma środków finanso-

wych zaangażowanej w remonty, prze-
budowy i budowy ww. dróg to ponad 2,2 
mln zł.

G. Świtała

Jesienny wieczór z kaszubskim
23 września w Skorzewie w 
sali wiejskiej odbyło się pierw-
sze spotkanie z cyklu warszta-
tów (plastycznych, rękodzieło, 
kulinarnych) pt. ,,JESIENNY 
WIECZÓR Z KASZUBSKIM” 
związanych tematycznie z na-
szym regionem.
Uczestnicy poznawali tajni-
ki różnych technik plastycz-
nych (decoupage, malowanie 
na szkle) z  wykorzystaniem 
wzorów kaszubskich. Miło 

spędzony czas zakończył się fascynują-
cym efektem dzieł, które dały wszystkim 
zadowolenie. Dzieci  wzięły do domów 
kaszubskie prace (deskę, świecę, kubek 
i serwetnik)i cieszyły się, że będą mogły 
obdarować swoich bliskich prezentami  
własnoręcznej roboty.
Projekt realizowany przez Stowarzysze-
nie ,,AKTYWNI KASZUBI” Skorzewo, 
a finansowany z oferty realizacji zadania 
publicznego GMINY KOŚCIERZYNA.

Nadesłane: 
Stowarzyszenie ,,AKTYWNI KASZUBI”
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Łubiańsczi show na rënkù w Kòscérznie! 
Zespół taneczny Łubiańsczé Gzubë dał 
niesamowity pokaz tańca na rynku w Ko-
ścierzynie. Występ odbył się w niedzielę 
26 września podczas festynu „Kaszubskie 
Bajania”, który zorganizowało Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie i Kościerski Dom 
Kultury.
Podczas imprezy odbyły się występy ta-
neczne, warsztaty plastyczne oraz promo-
cja bajek kaszubskich. Zespół „Łubiańsczé 

Gzubë” wystąpił z 
programem „Mo-
derné Kaszëbë” w 
ramach którego, 
młodsze dzieci 
zaprezentowały 
układy taneczne 
do utworu „Nasza 
zemia” oraz zara-
powały „Kaszub-
skie nuty”.
Publiczność entu-
zjastycznie przyję-

ła kolejny punkt programu, którym był po-
kaz mody kaszubskiej przygotowany przez 
dzieci z klasy drugiej wraz ze swoimi ma-
mami. – To była świetna zabawa, kaszub-
ski naprawdę nie jest nudny – mówili po 
występie rodzice „Łubiańsczich Gzubów”.
Na koniec publiczność do wspólnego tańca 
porwały uczennice z klasy siódmej, któ-
re zatańczyły zumbę kaszubską. Nagrodą 
dla Łubiańsczich Gzubów był wywiad w 
Radiu Gdańsk oraz płyty CD z kaszubski-
mi bajkami. W towarzyszącym festynowi 
konkursie plastycznym „Bajkowa kraina 
kaszubska” I miejsce zdobyła uczennica z 
Łubiany Marta Górna, III miejsce uzyskała 
Magdalena Padiasek, a wyróżnienia Pauli-
na Niklas i Blanka Trawicka. Gratulujemy.

A. Cupa

Stolem Nowy Klincz grał w turnieju o Grand Prix Gdańska
18 września 2021 roku zawodnicy Stole-
ma Nowy Klincz wzięli udział w swoich 
drugich zawodach w badmintonie. Tym ra-
zem rywalizowali w turnieju o Grand Prix 
Gdańska, w kategoriach U11, U15 oraz 
Open.
W zawodach brali udział zawodnicy z klu-
bów w Gdańska, Bytowa, Miastka, Włady-
sławowa, Gniewu oraz oczywiście z No-
wego Klincza. W kategorii U11  chłopców 
drugie miejsce zajął Damian Szultk. W ka-
tegorii U15 chłopców Wiktor Brandt zajął 
drugie miejsce indywidualnie oraz trzecie 
miejsce w deblu w parze z Patrykiem Ni-
klasem (warte wspomnienia jest, że Wiktor 

ma 12 lat, a więc rywalizował ze starszymi 
zawodnikami).
W kategorii  U15 dziewcząt startowały 4 
zawodniczki: Alicja Kin, Sara Zblewska, 
Oliwia Zblewska oraz Anna Szenwald. 
Tym razem złoto zdobyły w grze podwójnej 
Anna Szenwald w parze z Oliwią Zblew-
ską. Natomiast indywidualnie trzecie miej-
sce przypadło w udziale Oliwii Zblewskiej.
W kategorii OPEN Stolema reprezentowali 
Maksym Szulta oraz Michał Marczyk, któ-
ry zajął drugie miejsce.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom uzy-
skanych wyników.

Nadesłane

On-line w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach w 
roku 2020 zadeklarowała udział w Projek-
cie „Sieć na kulturę w podregionie chojnic-
kim” wybranym do dofinansowania w ra-
mach programu Działania 3.2 Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 
programu operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020.
Placówka spełniła wszystkie uwarunkowa-
nia przystąpienia do projektu, niestety nie-
korzystne warunki, które nastąpiły na prze-
łomie roku 2020/2021 (okres Pandemii), 
uniemożliwiły zrealizowanie działań we-
dług narzuconego harmonogramu. Funda-
cja Wspierania Zrównoważonego  Rozwoju 
zajmująca się stroną logistyczną i technicz-
ną projektu, na wiosnę 2021 roku , ruszyła 
z etapami szkoleń on-line, dla trenerów 
realizujących działania z poszczególnych 
dziedzin. W Bibliotece Publicznej osobą 
odpowiedzialną za projekt została p. Lucyna 

Czaja i zaczynając od 7.04.2021r. 
do 19.05.2021r. przeprowadzono 
łącznie 31 godzin  zajęć on-line 
pt. „Projektowanie graficzne z 
wykorzystaniem aplikacji cyfro-
wych”. Spotkania zorganizowano 
na platformie TEAMS dla grupy 
dzieci w wieku 12-15 lat.
Celem szkoleń przygotowują-
cych do projektu była aktywi-
zacja i  podniesienie kompetencji i kwali-
fikacji cyfrowych pracowników gminnych 
samorządowych instytucji kultury (GSIK), 
zaś poprzez odbywające się zajęcia on-line, 
uczniowie nabyli nowe umiejętności w po-
sługiwaniu się cyfrowymi aplikacjami, które 
coraz bardziej są przydatne w codziennym 
użytkowaniu szkolnym. Ponadto przybli-
żono im wiedzę z innowacyjnych metod 
korzystania z internetu (usługi w chmurze), 
komunikatorów i darmowych zasobów pu-

blicznych (banki zdjęć, POLONA, Academi-
ka). W ramach nauki projektowania graficz-
nego ćwiczono umiejętności kreatywnego 
myślenia i wizualizacji w CANVIE.
Ważnym i bardzo znaczącym elementem  
udziału w projekcie było uzyskanie przez 
Bibliotekę dofinansowania na wyposażenie 
w nowy sprzęt, niezbędny do organizacji 
zajęć i warsztatów, oraz poprawy komfortu 
pracy. W sumie placówka otrzymała 3 lapto-
py firmy Acer i 3 tablety Lenovo.

Lucyna Czaja                                                                
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Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
- Komendant Rafał Traczykowski - tel. 722 109 300 
- Aplikant Straży Gminnej Jakub Rogowski - tel.603 577 699
- Aplikant Straży Gminnej Paweł Jereczek - tel.603 568 219
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowy: Asp. Dawid Hering - 603 568 251, mł. asp. 
Dawid Stenka - 721 200 860
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999, 
58 686 06 66

Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112

Telefony alarmowe

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,  tel. kom. 606 435 337,
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.

Konferencja Metodyczna Skorzewo 2021
Dnia 26 września 2021 roku w Centrum 
Sportu i Rekreacji w Skorzewie odbyła się 
konferencja metodyczna dla trenerów piłki 
nożnej. Konferencja zorganizowana zosta-
ła przez Zakład Sportu, Kultury i Turystyki 
Gminy Kościerzyna oraz firmę EmSport. 
Patronat na wydarzeniem objął Pomorski 
Związek Piłki Nożnej.
Swoją wiedzą i doświadczeniami, z blisko 
300-osobową grupą szkoleniowców z całej 
polski dzielili się trenerzy prelegenci:
• Marek Śledź
Trener z licencją UEFA ELITE Youth, były 
dyrektor akademii piłkarskich Miedzi Le-
gnica, Radomiaka Radom i Lecha Poznań. 
Obecnie kieruje Akademią Piłkarską Rako-
wa Częstochowa.
• Marta Szymanek Pilarczyk
Pracownik naukowy Uniwersytetu Huma-
nistyczno Przyrodniczego Jana Długosza 
w Częstochowie Trener Główny Przygo-
towania Motorycznego w Akademii RKS 

Raków z licencją ASCA. Trener Science 
Department Akademii RKS Raków
• Rafał Matusiak
Trener z licencją UEFA Elite Youth A, były 
piłkarz, grał m.in. W Sheffield United, Fe-
rencvarosi TC i Widzewie Łódź. Doświad-
czenie trenerskie zdobywał z drużynami ju-
niorskimi Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
we Włocławku, od trzech lat jest związany 
z Akademią Piłkarską Jagiellonii Białystok 
(aktualnie dyrektor ds. szkolenia).
• Radosław Mozyrko
Jest trenerem z licencją UEFA Elite Youth 
A i Advanced Youth Award. Posiada 14-let-
nie trenerskie doświadczenie, które zdoby-
wał m.in. w Manchesterze United, Notting-
ham Forest, New York Red Bulls, Legii 
Warszawa oraz w PZPN. Obecnie pracuje 
jako skaut młodzieżowy (obszar Europy 
Wschodniej) dla Chelsea FC.
Konferencję otworzył Wiceprezes ds. 
Szkolenia Pomorskiego Związku Pił-

ki Nożnej Andrzej Szwarc. Następnie w 
ponad 4-godzinnym bloku trenerzy pre-
legenci przedstawili swoje spojrzenie na 
szkolenie piłkarskie, zwracając szczególną 
uwagę na rolę gier w racjonalnym przygo-
towaniu młodych piłkarzy do współzawod-
nictwa na poszczególnych etapach szkole-
nia piłkarskiego.
Po sesji wykładowej, przy pięknej po-
godzie, na znakomicie przygotowanym 
boisku trawiastym odbyły się pokazowe 
zajęcia praktyczne. Trenerzy z grupą mło-
dych piłkarzy zaprezentowali wcześniej 
omówione na wykładzie małe gry i gry 
pomocnicze stosowane do nauczania i do-
skonalenia umiejętności technicznych-tak-
tycznych oraz kształtowania dyspozycji 
psychicznych i motorycznych piłkarzy. Nie 
zabrakło również elementów funkcjonal-
nych stosowanych przy prewencji przeci-
wurazowej oraz na testach diagnozujących 
stan zdolności kondycyjnych i koordyna-
cyjnych.
Po tej niewątpliwie solidnej dawce wiedzy 
teoretycznej i praktycznej nastąpiło wrę-
czenie certyfikatów.                     M. Helta


