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Letni wypoczynek dla najmłodszych

W 2012 roku udało się zorgani-
zować kilka form aktywności dla 
dzieci pochodzących z Gminy 
Kościerzyna na terenie oraz poza 
terenem naszego samorządu. Naj-
droższy, ale i najbardziej poży-
teczny czas spędziło 36 uczest-
ników projektu SUPERUCZEŃ 
ze szkół w Wąglikowicach, Wiel-
kim Podlesiu i Skorzewie. W ra-
mach wspomnianego projektu 
zorganizowany został 10-dniowy 
obóz językowy w Swornychga-
ciach. Uczniowie poza bogatym 
programem nauki języka angiel-
skiego mogli aktywnie spędzać 
czas. Zorganizowano m.in. naukę 
pływania żaglówką, budowanie 
tratwy, spotkanie z leśniczym, 
ognisko oraz dyskotekę. Projekt 

finansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Na terenie Obozowiska Garczyn 
prowadzonego przez Zakład 
Sportu, Kultury i Turystyki ze 
środków funduszu antyalkoholo-
wego zorganizowano trzy dwu-
tygodniowe turnusy, każdy dla 
25 dzieci ze szkół z Wielkiego 
Klincza, Nowego Klincza, Nie-
damowa oraz Kornego. Dzieci 
oprócz wspólnych zabaw na te-
renie obozowiska, korzystały z 
zabaw wodnych, pieszych wędró-
wek, jak również mogły spraw-
dzić swoją sprawność fizyczną 
w „Małpim gaju” na zajęciach 
przygotowanych przez wykwali-
fikowanych instruktorów. Mamy 

nadzieję, że wypoczynek pomi-
mo tegorocznej kapryśnej pogo-
dy pozwolił zregenerować siły do 
nauki w nowym roku szkolnym 
2012/2013. Inna forma aktywno-
ści proponowana przez Samorząd 
Gminy Kościerzyna to bezpłatne 
lekcje pływania, które na terenie 
czterech miejsc wyznaczonych 
do kąpieli odbywały się przez 
całe wakacje: Dobrogoszcz, Sta-
wiska, Wdzydze i Łubiana. Z 
bezpłatnej nauki pływania pro-
wadzonej przez instruktorów 
kościerskiego WOPR skorzystało 
160 dzieci. Również organizacje 
pozarządowe działające na tere-
nie gminy - w Nowej Kiszewie - 
zagospodarowywały wolny czas 
10 dzieciom poprzez realizację 
projektu pt. „Wakacyjny English 
Club”  polegającego na organi-
zacji wakacyjnego kursu języka 
angielskiego. Wdzydzka Inicja-
tywa Rozwoju Turystyki to orga-
nizacja, która przez aktywność 
Pani Kamili Piankowskiej zdo-
była 71,4% dotacji pochodzącej 
ze środków Powiatu Kościerskie-
go, 14,3% ze środków własnych 
WIRT oraz 14,3% to wkład oso-
bowy w postaci pracy społecznej 
członków WIRT. Dzieci skorzy-
stały z 10 bezpłatnych zajęć z ję-
zyka angielskiego w okresie wa-
kacji (czerwiec – sierpień), które 
odbywały się raz w tygodniu w 

każdy czwartek w godz. 17:00 – 
18:00 w salce wiejskiej w Nowej 
Kiszewie. Dzieci na każdych za-
jęciach otrzymywały materiały 
szkoleniowe i słodki poczęstu-
nek, mogły korzystać z materia-
łów dydaktycznych (słowniki, 
plansze, gry), jak również z lap-
topa, rzutnika, filmów DVD oraz 
płyt CD. Realizacja projektu mię-
dzy innymi miała na celu pod-
niesienie poziomu znajomości 
języka angielskiego, promocję in-
tegracji społecznej oraz aktywi-
zację dzieci z terenów wiejskich. 
Na koniec wakacji 01.09.2012 r.  
w nagrodę ufundowaną przez 
Urząd Gminy Kościerzyna, dzie-
ci odwiedziły Kaszubski Park 
Miniatur w Mirachowie – Strysza 
Buda. Wycieczka miała charakter 
innowacyjny ukierunkowany na 
rozbudzaniu w młodych ludziach 
pasji, ciekawości  poznawczej, 
motywowaniu do nauki języków 
oraz poznawaniu innych kultur.

G. Świtała
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Otwarto nowe przedszkole w Skorzewie

3 września odbyło się uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanego 
przedszkola w Skorzewie. Inwesty-
cja kosztowała 2,7 mln zł i była bar-
dzo oczekiwana przez mieszkańców. 
Budowa przedszkola w Skorzowie 
polegała na wykonaniu budynku 
piętrowego, niepodpiwniczonego, o 
powierzchni zabudowy ok. 350 m2, 
o powierzchni użytkowej ok. 600 m2. 
W budynku powstały trzy sale prze-
znaczone do zajęć przedszkolnych 
oraz trzy sale przeznaczone dla 

szkoły. Dodatkowo w ramach prac 
budowlanych cały kompleks nowe-
go budynku szkolno-przedszkol-
nego oraz sali wiejskiej i remizy 
uzyskał jednolity zewnętrzny wy-
gląd. Gmina Kościerzyna w ramach 
projektu przeprowadziła również 
modernizację kotłowni, doprowa-
dzono centralne ogrzewanie do sali 
wiejskiej i remizy strażackiej, po-
wstał także parking oraz plac zabaw. 
Koszt prac budowlanych to ponad 
2,7 mln zł. Dodatkowo do nowe-

go przedszkola zakupiono meble, 
wyposażenie, pomoce dydaktycz-
ne i zabawki, co kosztowało ponad 
180 tys. zł. Realizacja inwestycji to 
odpowiedź na potrzeby zgłaszane 
przez mieszkańców, m.in. podczas 
zebrań wiejskich. W tych okolicach 
Gminy Kościerzyna rodzi się wiele 
dzieci, a do tej pory przedszkole nie 
funkcjonowało. Nowy obiekt daje 
również możliwość organizowania 
posiłków dla dzieci w wyremonto-
wanej sali wiejskiej, co wiele razy 

było zgłaszane przez mieszkańców.  
Do nowego przedszkola w Skorze-
wie zapisanych zostało 88 przed-
szkolaków. Lista przedszkolaków 
bardzo szybko się zapełniła, zainte-
resowanie rodziców i dzieci jeszcze 
w trakcie budowy było ogromne. To 
potwierdza, że decyzja o budowie 
przedszkola była trafna - zapotrze-
bowanie społeczne na tego typu pla-
cówkę jest bardzo duże.

Red.

Konsultacje społeczne ws. kaszubskich nazw miejscowości 
W dniach od 10 września do 9 listo-
pada 2012 r. w Gminie Kościerzy-
na prowadzone są konsultacje spo-
łeczne w sprawie wprowadzenia 
kaszubskich nazw miejscowości. 
Możliwość wprowadzenia tablic z 
podwójnymi nazwami miejscowo-
ści stworzyła uchwalona w dniu 6 
stycznia 2005 r. „Ustawa o mniej-
szościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym”. Do-
datkowa nazwa miejscowości w ję-
zyku kaszubskim może być ustalo-
na na wniosek rady gminy, jeżeli za 

jej ustaleniem opowiedziała się w 
konsultacjach społecznych ponad 
połowa mieszkańców tej miejsco-
wości biorących udział w konsul-
tacjach. Dla Kaszubów wprowa-
dzenie dwujęzycznych tablic ma 
znaczenie symboliczne, ponieważ 
po raz pierwszy oficjalne kaszub-
skie nazwy zostały uznane przez 
państwo. Ustawienie tablic w języ-
ku kaszubskim to nobilitacja. Na-
zwy kaszubskie będą także atrakcją 
turystyczną dla odwiedzających 
tereny Gminy Kościerzyna. Jeśli 

większość mieszkańców biorących 
udział w konsultacjach wypowie 
się „za” ustaleniem dodatkowej 
nazwy, już niebawem tablice wjaz-
dowe do naszych miejscowości 
zmienią swój wygląd otrzymując 
dodatkową kaszubską nazwę, która 
umieszczona będzie po nazwie w 
języku polskim. Konsultacje pro-
wadzą osoby upoważnione przez 
Wójta Gminy Kościerzyna, m.in. 
sołtysi. Warto zaznaczyć, że wpro-
wadzenie nazw kaszubskich pocią-
ga za sobą konieczność wymiany 

tablic z nazwami miejscowości, 
jednak wymiana tablic jest bezpłat-
na dla Gminy Kościerzyna, a koszt 
tego przedsięwzięcia pokrywany 
jest z budżetu państwa zgodnie z 
„Ustawą o mniejszościach naro-
dowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym”. Kaszubskie tablice 
z nazwami miejscowości wprowa-
dziły już m.in. Stężyca, Chmielno, 
Kartuzy, Brusy, Bytów, Sierakowi-
ce, Somonino.

K. Knopik

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. Asystent będzie wspierał rodziny

Od 1 października br. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej będzie za-
trudniał asystenta rodziny, odpowie-
dzialnego bezpośrednio za pomoc 
rodzinom z problemami oraz wspar-
cie w wyjściu z kryzysu. Jego rola 
polega na niesieniu pomocy rodzi-
nom dysfunkcyjnym, z małoletnimi 
dziećmi, w rozwiązywaniu proble-

mów wychowawczych, socjalnych, 
w tym w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, planowaniu wydatków i 
innych obowiązkach rodzicielskich. 
Asystent może być skierowany za-
równo do rodzin biologicznych, jak 
i zastępczych - spokrewnionych. 
Rodzin pozostających pod opieką 
asystenta nie może być więcej niż 
20. Zatrudnienie asystenta rodziny 
będzie możliwe dzięki dotacji w 

wysokości 7.496,13 zł, którą GOPS 
uzyskał z Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

2. Wspólnie z powiatem – remonty 
dróg

Gmina Kościerzyna wraz z Powia-
tem Kościerskim w 2012 roku zre-
alizuje dwie inwestycje na drogach 
powiatowych na terenie naszej Gmi-

ny. We Wdzydzach za kwotę blisko 
80.000 zł, w tym dotacja z budżetu 
Gminy 40.000 zł, powstanie chod-
nik wzdłuż drogi powiatowej obok 
nowego wejścia do Muzeum. Nato-
miast w Wielkim Klinczu ma zostać 
rozebrany wiadukt kolejowy prze-
biegający nad drogą powiatową. 
Przewidywany całkowity koszt to 
kwota ok. 240.000 zł, w tym dotacja 
z budżetu Gminy ok. 120.000 zł. 
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100-lecie OSP Skorzewo

7 lipca 2012 roku odbyły się uroczy-
stości obchodów 100-lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Skorzewie. 
Uroczystość rozpoczęto  Mszą św., 
którą w intencji strażaków odprawił 
ks. Eugeniusz Filipski, proboszcz 
parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Skorzewie. Dalsza część 
obchodów uroczystym pochodem 
przeniosła się na boisko, gdzie zo-
stały wręczone okolicznościowe 
medale, nagrody oraz różnego ro-
dzaju wyróżnienia dla strażaków, 
jak również dla ludzi, którzy na co 
dzień wspierają działalność OSP w 
Skorzewie. Zwieńczeniem całych 

obchodów był koncert zespołu „Ba-
sta”, a także zabawa taneczna trwają-
ca do późnych godzin wieczornych. 
Odznaczenia otrzymali następujący 
druhowie OSP Skorzewo: 
• za wysługę lat (członkostwo w 
OSP): Felskowski Kazimierz, Pół-
czyński Stefan, Kamrowski Stani-
sław, Kropidłowski Roman, Syna-
kowski Henryk, Żyłowski Henryk, 
Zdrojewski Jan, Synakowski Bene-
dykt, Serkowski Gerard;
• okolicznościowy medal na stulecie 
OSP - najstarsi stażem: Felskowski 
Kazimierz, Półczyński Stefan, Kam-
rowski Stanisław; za aktywność 

i gotowość bojową: Synakowski 
Michał, Zyłowski Adam, Repiński 
Jakub, Kruszyński Sławomir, Pół-
czyński Krystian;
• podziękowania za współpracę: 
Piechowski Grzegorz, Stencel Zbi-
gniew, Jankowski Piotr, Jerzy Ro-
żek, Rószkowski Andrzej, Szulist 
Zygmunt. Wójt Gminy Koście-
rzyna  wyróżnił Statuetką Dużego 
Niedźwiedzia OSP Skorzewo oraz 
OSP Wielki Klincz. Statuetkę Ma-
łego Niedźwiedzia otrzymali Prezes 
OSP Skorzewo Henryk Synakowski 
i Prezes OSP Wielki Klincz Sta-
nisław Kreft. Statuetka dla  Piotra 

Jankowskiego - Najlepszego Stra-
żaka Ochotnika 2012. Wręczono też 
Medale Okolicznościowe 100-lecia 
OSP, które otrzymali: Zdrojewski 
Bolesław, Półczyński Jan, Zdro-
jewski Jan, Kropidłowski Roman, 
Synakowski Czesław, Półczyński 
Henryk, Synakowski Henryk, For-
mela Jerzy, Synakowski Czesław, 
Półczyński Henryk, Lamkiewicz-
-Czechowska Mariola, Piechowski 
Grzegorz, Stencel Zbigniew, Jan-
kowski Piotr, Rożek Jerzy, Rósz-
kowski Andrzej, Szulist Zygmunt.

Red.

18 sierpnia w Sali Widowiskowej 
im. Lubomira Szopińskiego w Ko-
ścierzynie w związku z podpisaniem 
listu intencyjnego o zacieśnieniu 
współpracy na rzecz wspólnego 
Programu Rozwoju Społeczno-Go-

spodarczego między Miastem, Po-
wiatem Kościerskim i Gminą Ko-
ścierzyna,  odbyła się konferencja 
pn. „Budowanie kompetencji do 
współpracy międzysamorządowej 
i międzysektorowej jako narzędzi 

rozwoju lokalnego i regionalne-
go”. Gmina Kościerzyna wspólnie 
z Miastem Kościerzyna i Powia-
tem Kościerskim realizować będzie 
działania w ramach tzw. projektu 
predefiniowanego. Wsparcie pole-
ga na pomocy eksperta z ramienia 
Związku Miast Polskich, na opra-
cowanie dla obszaru funkcjonalne-
go jaki tworzą Gmina i Miasto Ko-
ścierzyna oraz Powiat Kościerski,  
strategii na rzecz rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Opracowanie 
dokumentu pod kierunkiem eks-
perta w dalszej kolejności pozwoli 
Partnerom ubiegać się o dofinanso-
wanie studiów wykonalności, ocen 
środowiskowych i dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na kon-
kretne projekty realizujące opraco-
waną w systemie predefiniowanym 
strategią. Taka droga zdecydowanie 
ułatwi uzyskanie dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej w per-

spektywie budżetowej 2014-2020 
i tyko tak budowane partnerstwa w 
tej perspektywie będą gwarantowa-
ły samorządom sukces finansowy.  
Wszystkie te tematy na konferencji 
przybliżali: pan Tomasz Potkański – 
kierownik projektu, Dyrektor Biura 
Związku Miast Polskich oraz pan 
Marek Hola – konsultant Związku 
Miast Polskich, który także zapre-
zentował Analizę Wykonalności 
Projektu Partnerstwa. To ważna 
konferencja inicjująca proces przy-
gotowań Gminy Kościerzyna do no-
wej perspektywy budżetowej Unii 
Europejskiej. Jak podkreślali na roz-
poczęcie konferencji Piotr Lizakow-
ski Starosta Kościerski, Grzegorz 
Piechowski Wójt Gminy Kościerzy-
na oraz Zdzisław Czucha Burmistrz 
Miasta - ten okres dla naszych sa-
morządów właśnie się rozpoczyna.

Red.

Rozpoczęcie przygotowań do nowej perspektywy 
budżetowej Unii Europejskiej
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Dożynki Gminne Łubiana 2012

W niedzielę 9 września 2012 roku 
przy Zespole Kształcenia w Łu-
bianie odbyło się uroczyste Święto 
Plonów Gminy Kościerzyna. Uro-
czystość rozpoczęła się Mszą Św. 
dziękczynną w kościele parafial-
nym p.w. Św. Maksymiliana  Ma-
rii Kolbego pod przewodnictwem 
ks. Mieczysława Gajewskiego. Po 
zakończonej Mszy Św. uroczy-
sty korowód prowadzony przez 
Kaszubski Zespół Folklorystycz-
ny „Kaszubskie Nuty” ruszył na 
plac, gdzie odbyły się dalsze uro-
czystości dożynkowe. Starostami 
tegorocznych dożynek gminnych 
byli państwo Henryka Hildebrandt 
i Franciszek Stolc rolnicy z Łu-
biany. Wójt Gminy Kościerzyna 
Grzegorz Piechowski odebrał z rąk 
tegorocznych Starostów dożynek 
chleb wypieczony ze zbiorów rol-
ników z terenu Gminy. Przekaza-
ny chleb zgodnie z tradycją został 
podzielony i rozdany mieszkańcom 

licznie zgromadzonym na dożyn-
kach. Święto plonów było również 
okazją do uhonorowania zasłużo-
nych mieszkańców Gminy. Wśród 
wyróżnionych rolników znaleźli 
się między innymi: Henryka Hil-
debrandt, Franciszek Stolc, Dariusz 
Lass, Joachim Puzdrowski, Henryk 
Domaszk. Dyplomem za zasługi 
dla Łubiany wyróżniono: Helenę 
i Alfonsa Skwierawskich, Annę 
Landowską. Z okazji XX-lecia Sa-
morządu Gminy Kościerzyna  Wójt 
Gminy Kościerzyna Grzegorz Pie-
chowski wyróżnił Statuetką Małego 
Niedźwiedzia radnych z roku 1990, 
którzy opowiedzieli się za oddzie-
leniem Gminy Wiejskiej Kościerzy-
na od miasta Kościerzyna: Maria-
na Bławata, Józefa Bober, Zenona 
Bryja, Ludwika Cieplińskiego, Jac-
ka Kostańskiego, Andrzeja Modrze-
jewskiego. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się II Turniej Sołectw 
Gminy Kościerzyna, który w tym 

roku przygotowało Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju wsi Łubiana i oko-
lic. Pierwsze miejsce w Turnieju za-
jęło Sołectwo Kaliska Kościerskie, 
za nim uplasowało się Sołectwo 
Loryniec, trzecie było Skorzewo. 
Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
przygotował Mały Klincz, kolej-
ne miejsca w konkursie wieńców 
należały do Kalisk i do Loryńca. 
Podczas tegorocznych Dożynek nie 
mogło zabraknąć występów arty-
stycznych przygotowanych przez 
uczniów Zespołu Kształcenia, jak 
również prezentacji aktywnej dzia-
łalności mieszkańców Łubiany. Na 
scenie zaprezentowali się: grupa re-
konstrukcyjna Nifelheim, Zrzesze-
nie Kaszubsko Pomorskie oddział 
Łubiana, Dominik Kozłowski – cię-
żarowiec Złoty medalista na Mi-
strzostwach Polski Juniorów do lat 
20 (Puławy 2012 r.), Srebrny me-
dalista na Mistrzostwach Polski Se-
niorów (Zakliczyn 2012 r.). Gwiaz-

dą wieczoru była grupa „Majestic”, 
półfinaliści programu „Must be the 
music”. Dla wytrwałych organiza-
torzy przygotowali zabawę tanecz-
ną do późnych godzin nocnych. 
Impreza ta z pewnością na długo 
pozostanie miłym wspomnieniem 
tegorocznego zakończenia lata. 
Organizatorzy pragną złożyć ser-
deczne podziękowania wszystkim 
osobom zaangażowanym w przygo-
towanie tegorocznych dożynek, a w 
szczególności: OSP Łubiana, Kołu 
Emerytów i Rencistów z Łubia-
ny, Parafii p.w.  Św. Maksymiliana  
Marii Kolbego, Sołectwu Łubiana, 
Grupie rekonstrukcyjnej Nifelhe-
im. Organizatorami tegorocznych 
dożynek byli: Gmina Kościerzyna, 
Zakład Sportu, Kultury i Turysty-
ki, Zespół Kształcenia w Łubianie, 
Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju 
wsi Łubiana i okolic. 

Red.

Dnia 07.09.2012 r. Komisja Heral-
dyczna działająca przy Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji przyjęła pod 
względem zgodności z zasadami he-
raldycznymi projekt herbu i sztandaru 
Gminy Kościerzyna. Projekt ten był 
wcześniej dwukrotnie konsultowany 
podczas sesji Rady Gminy, gdzie radni i 
sołtysi zatwierdzili elementy wchodzą-
ce w skład nowego herbu. Przypomnij-
my, że wszystkie te starania związane 
są z decyzją Rady Gminy Kościerzyna, 
dotyczącą ufundowania sztandaru Gmi-
ny Kościerzyna w związku z obchoda-
mi 20-lecia powołania do życia naszej 
gminy. Obecnie czekamy na przesłanie 
oficjalnej decyzji przez Komisję Heral-
dyczną, po czym zmiana w tym zakre-

sie będzie przedmiotem obrad Rady. 
Poniżej prezentujemy projekty nowego 
herbu i sztandaru Gminy Kościerzyna. 
Herb w swojej symbolice nawiązuje do 
legendy o odważnym mieszkańcu ziem 
kościerskich, który pokonał niedźwie-

dzia. Na herbie została umieszczona 
również troć wdzydzka, a kolory nie-

bieski i biały wskazują na mnogość rzek 
i jezior na terenie Gminy Kościerzyna.

Trwają prace nad nowym herbem
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Jeśli jesteś osobą współuzależnio-
ną - czyli np. twój mąż, żona, syn, 
córka czy inna bliska osoba pije - 
przyjdź, a otrzymasz odpowiednie 
informacje, by móc żyć w spokoju, 
radości i zdrowiu. Grupa AL-ANON  

„ZAUFANIE” zaprasza w każdą 
środę o godz. 19.00 do Łubiany, ul. 
Kolejowa (budynek byłej stacji PKP, 
piwnica). W ostatnią środę miesiąca 
organizowany jest mityng otwarty, 
dla wszystkich zainteresowanych.

AL-ANON w Łubianie 
zaprasza na spotkania

Pracowite wakacje w placówkach oświatowych  
na terenie Gminy Kościerzyna

Uczniowie odpoczywali w czasie 
przerwy wakacyjnej, a ekipy bu-
dowlane oraz pracownicy obsługi i 
dyrektorzy szkół ciężko pracowali. 
W większości obiektów oświato-
wych w gminie przeprowadzono  
rozbudowy, remonty (w tym da-
chów, piwnic i elewacji), przebu-
dowy, wymiany okien i malowanie 
ścian. 
1. W ramach remontu Szkoły Pod-
stawowej w Kornem wykonano: 
remont  korytarza parteru budyn-
ku, prace malarskie w wyznaczo-
nych pomieszczeniach Szkoły; wy-
mieniono stare i zniszczone okna,  
wymieniono drzwi wejściowe, 
zmodernizowano sieć centralnego 
ogrzewania; zmodernizowano  in-
stalację elektryczną; wymieniono 
cztery podgrzewacze wody.
2. W ramach remontu  Zespołu Szkół 
w Skorzewie  wykonano  odwodnie-
nie terenu; ułożono nawierzchnię z  
polbruku; przeprowadzono remont 
ogrodzenia oraz montaż lekkiego 
zadaszenia systemowego z poliwę-
glanu nad wejściem do Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej, wykonano 
roboty malarskie we wskazanych 
pomieszczeniach.
3. W ramach remontu  Zespołu 
Kształcenia w Łubianie wykonano:  

wymianę posadzek z płytek PCV na 
wykładzinę homogeniczną typu Tar-
kett na holu, korytarzu i wybranych 
klasach z naprawą pęknięć posadz-
ki; wymieniono lamperię na tapetę 
natryskową - w holu; wymalowano 
hol, korytarz, wybrane klasy oraz 
klatki schodowe e; wymieniono 
drzwi stalowe pomiędzy holem ,a 
korytarzem i klatką schodową. 
4. W ramach remontu  Zespołu 
Szkół w Wielkim Podlesiu wykona-
no izolację obiektu sali gimnastycz-
nej w Wielkim Podlesiu styropia-
nem gr. 14 cm, wymieniono okna 
drewniane na okna PCV; wymienio-
no drzwi wejściowe do sali gimna-
stycznej (główne i boczne) na drzwi 
aluminiowe. 
5. W ramach remontu Szkoły Pod-
stawowej w Kaliskach – klasy w 
terenie Kłobuczyno dokonano roz-
biórki istniejących pieców kaflo-
wych; zamontowano podgrzewacze, 
wykonano instalację wentylacyjną; 
dokonano wymiany instalacji od-
gromowej, wymiany okien z zacho-
waniem dotychczasowego kształtu 
i podziału; przebudowano schody 
od podwórza; rozebrano istniejące 
ogrodzenia od strony drogi pomię-
dzy wjazdem a wejściem do szkoły 
oraz od strony podwórza pomiędzy 

szkołą, a granicą działki; odtworzo-
no od strony drogi ogrodzenie ze 
zdemontowanej siatki oraz zamon-
towano na wjeździe nową bramę, a 
przy wejściu do szkoły nową bramę 
z furtką; utwardzono nawierzch-
nię pod śmietnik, poprzez ułoże-
nie kostki betonowej ograniczonej 
obrzeżami;  rozebrano w salach, 
kuchni, korytarzu  i pomieszczeniu 
gospodarczym  podłogi drewniane 
wraz z legarami – w miejsce roze-
branych podłóg wykonano posadz-
kę cementową, ułożono płytki te-
rakotowe z cokolikami; dokonano 
rozbiórki budynku gospodarczego 
przy szkole.
6. W ramach remontu Zespołu 
Kształcenia w Wielkim Klinczu 
dokonano naprawy istniejącego 
pokrycia papowego, pokryto dach 
papą termozgrzewalną wierzch-
niego krycia; dokonano montażu 
listew aluminiowych przy zakoń-
czeniu pokrycia kominów i murków 
ogniowych, dokonano obróbki mur-
ków ogniowych i kominów papą 
nawierzchniową termozgrzewalną; 
częściowo przemurowano kominy z 
cegły pełnej.
7. W ramach remontu Zespołu Szkół 
w Wąglikowicach wyremontowano 
sanitariaty dla dzieci w klasach „O”, 

wymieniono instalację wodno-ka-
nalizacyjną, wymieniono instalację 
elektryczną, zamontowano pod-
grzewacze wody, ułożono terakotę.
8. W ramach remontu w Szkole 
Podstawowej w Nowym Klinczu 
wyremontowano  korytarz główny 
w budynku szkoły, ułożono posadz-
ki z wykładziny PCW, wymienio-
no drzwi wejściowe, wymalowano 
ściany.
9. W ramach remontu w Szkole Pod-
stawowej w Niedamowie wykonano 
remont poddasza „starego” budyn-
ku, ocieplono dach, obłożono ściany 
płytą gipsową, położono nowe  pod-
łóg w pomieszczeniach, renowacja 
schodów, dołożono oświetlenia w 
salach lekcyjnych, ułożono polbruk 
wokół budynków szkoły. 
Wraz z rozpoczęciem nowego  roku 
szkolnego dzieci i młodzież szkolna 
rozpoczęli naukę w wyremontowa-
nych obiektach szkolnych.  Gmi-
na Kościerzyna na remonty szkół 
przeznaczyła kwotę 1 mln złotych 
i dodatkowo oddała do użytku cał-
kowicie nowy obiekt Przedszkola w 
Skorzewie, którego realizacja kosz-
towała 2,7 mln zł.

B. Jankowska, T. Paluszyński

Masz problem z alkoholem? Chcesz 
przestać pić? Przyjdź – posłuchaj 
– może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w poje-
dynkę uda się razem w grupie. Jaki 
jest nasz cel? Trwać w trzeźwości i 
pomagać innym w jej osiągnięciu. 
W jaki sposób to czynimy? Wymie-
niając doświadczenia, uzyskujemy 
siłę i nadzieję do wytrwania w trzeź-

wości. Może i dla Ciebie nadejdą te 
radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko 
zechcesz. Z pogodą ducha na twarzy 
świat jest piękny. W każdą środę o 
godz. 18:00 zapraszamy na MI-
TING AA w pomieszczeniach Hali 
Sportowej w Wielkim Klinczu.
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Zakład Komunalny Gminy Ko-
ścierzyna realizuje zadania inwe-
stycyjne i remontowe na drogach 
gminnych. W ostatnim czasie zakoń-
czono układanie nowej nawierzchni 
asfaltowej na drodze Wąglikowi-
ce – Czarlina na odcinku 1 km. W 
Wąglikowicach, na ul. Jeziorkowo, 
położono nową nawierzchnię z płyt 
betonowych YOMB na odcinku 340 
mb. Położono też nowe nawierzch-
nie asfaltowe, na ul. Kasztanowej 
– 200 mb, Jarzębinowej – 46 mb, 

Starowiejskiej  - 165 mb w Skorze-
wie. W Kaliskach położono nową 
nawierzchnię asfaltową od drogi 
krajowej w kierunku Dobrogosz-
cza – 550 mb. Położono też nowe 
nawierzchnie asfaltowe w Małym 
Klinczu: przy zajeździe „Koala” i w 
kierunku „Bure Misie”. Łącznie 3 
odcinki o długości 240 mb. Wspól-
nie z Nadleśnictwem Kościerzyna 
wyremontowano drogę na długości 
1 km prowadzącą z Fingrowej Huty 
w kierunku ul. Bolduana w Koście-
rzynie. W miesiącu sierpniu posta-
wiono 3 nowe przystanki autobuso-
we: 2 szt. w Nowym Podlesiu i 1 w 
Wąglikowicach. Trwają prace zwią-
zane z modernizacją nawierzchni 
ul. Zakładowej w Łubianie. Nową 
nawierzchnię finansuje Gmina Ko-
ścierzyna, natomiast prace związane 
z przełożeniem parkingów pokry-
wają Zakłady Porcelany Stołowej 

„Lubiana” w Łubianie. W najbliż-
szym czasie położone zostaną nowe 
nawierzchnie asfaltowe o grubości 
5 cm na najbardziej zniszczonych 
odcinkach dróg: Wielki Podleś – 
Wielki Klincz, Łubiana (gazownia) 
- Owśnice. Kolejny odcinek asfalto-
wy o grubości 8 cm na długości 450 
mb położony zostanie na drodze z 
Puca do Dąbrówki. Na ten odcinek 
pozyskano dotację z Urzędu Mar-
szałkowskiego w kwocie 100.000 
zł. Rozpoczęły się też prace związa-
ne z budową kolektora sanitarnego 
na ul. 8-Marca w Wielkim Klin-
czu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowych „DROMOS” 
z Kartuz położy także na tej ulicy 
asfalt. Ekipa drogowa ZKGK w 
najbliższym czasie przystąpi do po-
łożenia „polbruku” na ul. Rajskiej 
w Wąglikowicach. Podpisano też 
umowy z wykonawcą chodnika na 

ul. Rzemieślniczej w Skorzewie. 
Nowy polbruk położony zostanie 
także przed salą wiejską w Nowej 
Wsi. We wrześniu br. planowana 
jest modernizacja drogi dojazdowej 
do miejscowości Grzybowski Młyn, 
od strony drogi powiatowej. Zleco-
no też opracowanie dokumentacji 
technicznej dla budowy parkingu 
przy ul. Wybickiego w Wielkim 
Klinczu (przy „UNIBUD”).  

Z. Malek

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

Regaty o puchar Wójta Gminy Kościerzyna

W dniach 7 i 8 lipca odbyły się re-
gaty o puchar Wójta Gminy Koście-
rzyna na przystani w Powiatowym 
Centrum Młodzieży. W regatach 
wzięli udział członkowie klubu UKS 
„Wodniacy Garczyn” oraz UKS 

Kotwica. Łącznie 29 uczestników 
w przedziale wiekowym 6-13 lat. 
Pierwszego dnia regat pogoda przy-
witała nas ulewnym deszczem z 
burzą. Ale po pojawieniu się Wójta 
Gminy Kościerzyna Grzegorza Pie-

chowskiego od razu burza odeszła 
w dal i nawet pojawiło się słońce. 
Na przystani pojawił się również 
zaproszony gość, gospodarz obiektu 
Marek Wołoszyk - Dyrektor Powia-
towego Centrum Młodzieży. Krótkie 
przemówienia obu zaproszonych go-
ści. „Regaty o puchar Wójta Gminy 
Kościerzyna uważam za otwarte” z 
ust Wójta Grzegorza Piechowskiego 
i można przejść do najciekawszej 
części imprezy, czyli wyścigów na 
wodzie. Regaty sędziował Pan Ma-
rek Wójcik - Przewodniczący Okrę-
gowej Komisji Szkolenia. W sobotę 
udało się rozegrać dwa biegi elimi-
nacyjne i dwa finałowe przy wietrze 
nasilającym się do 3 w skali Beau-
forta. Po pierwszym dniu na podium 
znaleźli się:
1. Julia Hlavaty (UKS Kotwica)
2. Mateusz Budzisz (UKS Kotwica) 
3. Michał Kąkol (UKS Wodniacy 
Garczyn). Po wyczerpujących wy-
ścigach przyszła pora na pyszną gro-

chówkę. Drugi dzień regat rozpoczął 
się równie piękną, słoneczną pogodą 
lecz przy nieco słabszym wietrze 1-2 
w skali Beauforta. W niedzielnych 
wyścigach została zachowana for-
muła z dnia poprzedniego i rozegra-
no tę sama liczbę wyścigów. Lider z 
pierwszego dnia Julia Hlavaty w fi-
nałowym biegu miała awarię sprzętu 
i wypadła poza podium, które osta-
tecznie wyglądało następująco:
1. Mikołaj Dargacz (UKS „Wodnia-
cy Garczyn”)
2. Mateusz Budzisz (UKS Kotwica)
3. Michał Kąkol (UKS „Wodniacy 
Garczyn”). Po zakończonych wyści-
gach nastąpiła przerwa na bigos, a na 
przystani pojawił się Zastępca Wój-
ta Gminy Kościerzyna  Grzegorz 
Świtała w towarzystwie Dyrektora 
Marka Wołoszyka, aby rozpocząć 
najważniejszą część regat (na pewno 
dla uczestników regat) - ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród. 

G. Formela

Informacja dla użytkowników 
dróg gminnych w pobliżu lądo-
wiska w Kornem

Niedamowo czeka na salę
W bardzo szybkim tempie rośnie 
nowa sala wiejska w miejscowo-
ści Niedamowo w Gminie Ko-
ścierzyna. Przeznaczenie budynku 
to miejsce spotkań dla lokalnego 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
sala do ćwiczeń dla zespołu Cho-
chliki. Dotacja została pozyskana 

przez Gminę Kościerzyna ze środ-
ków programu Odnowy wsi w ra-
mach LGD Stolem. Koszt realizacji 
zadania to 186 tys. zł. Zakończenie 
budowy planowane jest na luty 
2013 roku. 

Red.

Ustawione słupki drewniane z znaka-
mi drogowymi zakazującymi ruchu 
nie dotyczą dróg gminnych. Oznako-
wanie wprowadził samowolnie wła-
ściciel gruntów. Zakład Komunalny 
jako zarządca dróg gruntowych usta-
wi w najbliższym czasie nowe znaki 
informujące o kategorii drogi.



Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 7Nr 10 Wrzesień 2012 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz – z pomocą 
dla chorych dzieci
Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz w 
dniu 15 sierpnia 2012 roku we Wdzy-
dzach, podczas organizowanych za-
wodów jeździeckich w skokach przez 
przeszkody oraz amatorskim kon-
kursie w powożeniu, przeprowadziło 
zbiórkę publiczną dla chorych dzieci 
tj. Judyty i Igi, mieszkanek Koście-
rzyny. Judytka, dziewczynka w wieku 
5 lat, wskutek niedotlenienia około-
porodowego cierpi na niedotlenienie 
mózgu, na mózgowe porażenie dzie-
cięce i padaczkę. Dziecko nie chodzi, 
nie siedzi. Iga jest 3-letnią dziewczyn-
ką cierpiącą na bardzo ciężką odmianę 
epilepsji - oporną na leki. Przyczyny 
choroby Igi nie zostały dotychczas 
zdiagnozowane. Codzienne napady 
epilepsji oraz brak skutecznych leków 
spowodowały bardzo znaczny regres 

psychiczny i fizyczny. Iga nie mówi, 
nie potrafi siedzieć ani stać o własnych 
siłach. Zbiórka publiczna polegała na  
zbieraniu pieniędzy do puszek, licy-
tacji cennych rzeczy oraz przepro-
wadzeniu loterii. Zbiórkę prowadził 
aktor teatralny Krzysztof Kaczmarek. 
Podczas zbiórki zebrano 8687,71 zł. 
Pozyskane środki przekazano w ca-
łości rodzicom chorych dzieci. Środ-
ki te zostaną wykorzystane na dalsze 
finansowanie rehabilitacji dzieci oraz 
zakup urządzeń do rehabilitacji. Sto-
warzyszenie Przyjaciół Wdzydz w 
imieniu rodzin chorych dzieci składa 
serdeczne podziękowania za okazaną 
pomoc wszystkim, którzy przyczynili 
się do wsparcia tak szczytnego celu.

K. Lisakowski

Ruszył nowy Punkt Przedszkolny w Kłobuczynie

Od 10 września w Kłobuczynie 
przy Szkole Podstawowej w Kali-
skach działa Punkt Przedszkolny. 

Funkcjonuje w nim jedna grupa 
dzieci w wieku 3 i 4 lat. Na zajęcia 
przedszkolne uczęszcza obecnie 22 

maluchów z Kłobuczyna, Kalisk, 
Kościerskiej Huty i Nowej Wsi. 
Dzieci mają do dyspozycji dwie 
sale zajęć, łazienkę oraz szatnię. 
Otwarcie placówki poprzedzono 
remontem parteru budynku szkol-
nego, dzięki któremu pomieszcze-
nia przeznaczone na działalność 
Punktu Przedszkolnego spełniły 
wymagania higieniczne i zdro-
wotne dla obiektów działających 
w tym zakresie. Prace remontowe 
takie jak: wymiana okien, podłóg, 
oświetlenia, odświeżenie ścian roz-
poczęły się w wakacje i w przed-
dzień rozpoczęcia roku szkolnego 
były jeszcze cały czas prowadzone. 
Wspomnieć należy, że koszt do-
stosowania obiektu do nowych po-
trzeb to ok. 120 tys. zł, całość prac 

sfinansowano z budżetu Gminy Ko-
ścierzyna. Większość wyposażenia 
w nowym punkcie przedszkolnym 
to meble i zabawki przekazane 
przez Kaszubski Instytut Rozwo-
ju. W przeprowadzce pomagała jak 
zawsze aktywna OSP Kłobuczyno. 
Działalność Punktu Przedszkolne-
go jest finansowana z budżetu Gmi-
ny Kościerzyna.

Red.

Gmina Kościerzyna po raz drugi 
otrzymała dofinansowanie  z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej na Program Osłonowy  
„Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie”. Projekt pt. „Rodzina 
bez przemocy” realizowany jest 
przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W ramach realizacji 
projektu prowadzona jest kampa-
nia społeczna mająca na celu ogra-
niczenie zjawiska oraz skutków 
przemocy w rodzinie w Gminie 
Kościerzyna poprzez stworzenie 

jednolitego, profesjonalnego sys-
temu interwencji i wsparcia dla 
osób zagrożonych bądź uwikła-
nych w zjawisko przemocy. Pla-
nowane są następujące działania, 
które rozpoczęły się w sierpniu 
2012 r.:
• Lokalna kampania społeczna na 
temat przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 
• Wyjazd profilaktyczny w formie 
warsztatów dla 20 osób dotknię-
tych przemocą 
• Szkoła dla rodziców 
• Bezpłatne dyżury psycholo-
ga i prawnika co dwa tygodnie, 

po 4 godziny w Urzędzie Gmi-
ny Kościerzyna dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Kościerzy-
na – szczegółowy harmonogram 
dyżurów dostępny jest na stronie 
internetowej www.koscierzyna.pl 
• Piknik Rodzinny pt. „Rodzina 
bez  przemocy” w miejscowości 
Łubiana dla wszystkich mieszkań-
ców Gminy Kościerzyna 
Dzięki realizacji projektu nagło-
śniony zostanie problem przemo-
cy w rodzinie na terenie Gminy 
Kościerzyna. 
Zjawisko przemocy na terenie 
naszej Gminy wymaga podję-

cia działań profilaktycznych jako 
formy oddziaływań zapobiegają-
cych zjawisku przemocy. Działa-
nia profilaktyczne podjęte w roku 
2011, podczas realizacji  projektu 
zwiększyły świadomość społecz-
ną, mieszkańcy nabyli umiejętność 
radzenia sobie w sytuacjach kryzy-
sowych. Koszt projektu to kwota 
56.950 zł, w tym dotacja z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w wysokości 45.500 zł oraz 
koszty własne Gminy Kościerzyna 
w wysokości 11.450 zł.

A. Drężek

Rodzina bez przemocy 
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Odbyły się I Spotkania z Historią 
i Archeologią w Kornem

W dniach 25-26 sierpnia br. odby-
ła się na lotnisku w Kornem im-

preza historyczno-archeologiczna, 
w której uczestniczyli miłośnicy 

„żywej historii i archeologii”. 
Podczas dwudniowej imprezy na 
terenie lotniska swoje obozowi-
sko rozbili „potomkowie” śre-
dniowiecznych ludów północnej 
i wschodniej Europy żyjący przez 
miniony weekend tak jak „ich 
przodkowie” sprzed wieków. Spo-
tkali się tu także, aby wziąć udział 
w różnego rodzaju turniejach i  
konkursach oraz wyłonić spośród 
siebie najlepszego woja i drużynę. 
Spektakularne starcia przyciągnę-
ły mieszkańców gminy i turystów, 
do których impreza była adreso-
wana i którzy swą liczną obec-
nością potwierdzili fenomen tego 
typu imprez plenerowych. Ta moż-
liwość podróży w czasie do mro-

ków średniowieczna nie odbyłaby 
się bez wielkiego zaangażowania 
lokalnej grupy rekonstrukcyjnej 
z Kościerzyny i Łubiany „NIFL-
HEIM” pod wodzą Adriana Woź-
niaka, którzy to w dużej mierze 
przygotowali program imprezy, 
na którą przybyło 13 słowiańskich 
i normańskich drużyn z ponad 
setką rekonstruktorów z całego 
Pomorza, Kujaw i Warmii. Orga-
nizatorami imprezy byli: Gmina 
Kościerzyna /Zakład Sportu, Kul-
tury i Turystyki/, Muzeum Ziemi 
Kościerskiej w Kościerzynie oraz 
lokalna, kościersko-łubiańska re-
konstrukcyjna grupa „Niflheim”.    

Red.

II Święto Sielawy w Sercu Kaszub

W sobotę 11 sierpnia 2012 roku we 
Wdzydzach odbyła się impreza II 
Święto Sielawy w Sercu Kaszub. 
Organizatorami byli Stowarzy-
szenie Wdzydzko-Charzykowska 
Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka 
oraz Gmina Kościerzyna. Impreza 
rozpoczęła się na scenie  Muzeum 
- Kaszubskiego Parku Etnograficz-
nego im. Teodory i Izydora Gulgow-
skich we Wdzydzach. Organizato-
rzy zapewnili degustację królowej 
wdzydzkich jezior czyli sielawy w 
postaci wędzonej, smażonej oraz 
zupy rybnej, której gotowaniem za-
jęło się Koło Gospodyń Wiejskich 
z Małego Klincza. Moc atrakcji na 
scenie, a najwięcej emocji wśród 
publiczności wzbudził konkurs ła-

pania pstrąga gołymi rękoma. Za-
wodnicy mieli  za zadanie złowić w 
określonym czasie pływające pstrą-
gi w basenie. Atrakcją dla dzieci był 
konkurs malowania morenki czyli 
sielawy w trzech wersjach: rysunek 
na szkle, farbami plakatowymi oraz 
kredką, a w tę artystyczną zabawę 
niejednokrotnie włączyli się rodzi-
ce inspirując obrazy dodatkowymi 
pomysłami. Odbyły się również 
inne konkursy np. na hasło promu-
jące LGR Mòrénka oraz z wiedzy 
o działalności stowarzyszenia. Naj-
młodszych bawił zespół Duo Paulo, 
który wprowadził atmosferę dobrej 
zabawy. W trakcie trwania imprezy 
swoje stoisko obsługiwali pracow-
nicy Stowarzyszenia LGR Mòrénka. 

Udzielali informacji o możliwości 
pozyskania środków finansowych 
w ramach Osi Priorytetowej 4 PO 
Ryby 2007-2013. Ogromnym za-
interesowaniem cieszyły materiały 
promocyjne i informacyjne Lokal-
nej Grupy Rybackiej. Drugą część 
Święta Sielawy zainaugurował 
występ zespołu Alternatywa, któ-
ry na scenie nad jeziorem rozgrze-
wał publiczność do dobrej zabawy. 
Kolejnym punktem programu był 
koncert Grupy Bernard Dornowski 
ex Czerwone Gitary, która wpro-
wadziła publiczność swym wystę-
pem w klimat lat siedemdziesiątych. 
Rozbawiona widownia długo nie 
pozwoliła artystom opuścić sceny, 
dopiero po trzykrotnym bisie i wiel-

kim aplauzie grupa zeszła ze sceny. 
Ostatnią atrakcją przygotowaną na 
II Święto Sielawy w Sercu Kaszub 
był występ znanego polskiego akto-
ra i kabareciarza Cezarego Pazury. 
Występ gwiazdy okazał się wielkim 
hitem, aktor zapewnił uczestnikom 
imprezy wiele humoru. Ciekawe 
dowcipy i scenki mimiczne z życia 
wzbudzały wybuchy gromkiego 
śmiechu zachęcając do dobrej za-
bawy. Impreza została dofinanso-
wana jako Wydarzenie promocyjne 
współfinansowane przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zapewniają-
cą w inwestycję w zrównoważone 
rybołówstwo.

Red.



Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
oraz regulaminem określającym 
zasady utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Koście-
rzyna do obowiązków właścicieli 
nieruchomości wykorzystywanych 
na cele pobytowe należy:
- zawarcie umowy na odbiór od-
padów komunalnych stałych i cie-
kłych z firmą która wymieniona 
jest w wykazie firm świadczących 
usługi odbioru odpadów na terenie 
gminy Kościerzyna,
- przechowywanie dokumentów 
poświadczających odbiór od-
padów komunalnych /faktury, 
rachunki, karty przekazania od-
padów/ za okres co najmniej ostat-
nich 12 miesięcy,
- posiadanie pojemników na od-
biór odpadów, zarówno zmiesza-
nych, jak też segregowanych,
- wyposażanie nieruchomości w 
indywidualne kompostowniki i za-
gospodarowania na własnej nieru-
chomości w przypadku zabudowy 
jednorodzinnej,
- wysegregowywanie odpadów 

opakowaniach tj. opakowań pa-
pierowych, opakowań szklanych, 
opakowań metalowych, opakować 
wielomateriałowych, opakowań 
plastikowych i umieszczanie w 
pojemniku wyłącznie na odpady 
segregowane,
- podłączenie do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w przypadku za-
istnienia technicznej możliwości 
podłączenia,
- posiadanie bezodpływowego 
zbiornika na ścieki komunalne 
lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków jeżeli nie ma możliwo-
ści technicznego podłączenia do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
- odprowadzanie ścieków komu-
nalnych do oddzielnego zbiornika 
na ścieki, aby nie mieszać razem 
z gnojowicą i przekazywać ście-
ki komunalne właściwej firmie w 
celu przewiezienia oczyszczalni 
ścieków,
- w przypadku wykonywania 
prac remontowych, odpady z re-
montu należy gromadzić w po-
jemnikach i przekazywać do 
unieszkodliwienia,

- w trakcie budowy nieruchomość 
należy wyposażyć w pojemnik na 
odpady budowlane, odpowiedzial-
nym za właściwą gospodarkę od-
padami podczas budowy jest wy-
konawca robót. 
Ponadto obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest okazywanie ra-
chunków, na żądanie Urzędu Gmi-
ny Kościerzyna lub Straży Gmin-
nej Gminy Kościerzyna. Zakazane 
jest palenie odpadów komunal-
nych zarówno w formie ogniska 
jak też we własnych piecach. Kon-
trola nieruchomości w zakresie 
właściwej gospodarki ściekami 
dla nieruchomości wyposażonych 
w bezodpływowy zbiornik /szam-
ba/ polega na :
- w przypadku podłączenia do sie-
ci wodociągowej: rachunki za od-
biór muszą wskazywać że odebra-
no ścieki o objętości wynikającej z 
odczytu z licznika pomniejszone-
go o 30%,
- w przypadku braku podłączenia 
do sieci wodociągowej: rachunki 
za odbiór muszą wskazywać, że 
odebrano ścieki o objętości wy-

nikającej z przeliczenia liczby 
mieszkańców przez wskaźnik 1,2 
m3/osobę/miesiąc,
- w przypadku zabudowy letni-
skowej w przypadku braku pod-
łączenia do sieci wodociągowej: 
rachunki za odbiór muszą wskazy-
wać, że odebrano ścieki minimum 
raz do roku.
Przedstawione obowiązki sta-
nowią część wymogów, których 
należy przestrzegać, aby uniknąć 
jakichkolwiek kar finansowych. 
Więcej obowiązków i uregulować 
zawarto w regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
gminy Kościerzyna opublikowa-
nego na stronie internetowej www.
koscierzyna.pl oraz www.bip.ko-
scierzyna.pl. 
Obowiązki opisane w niniejszym 
artykule w stosunku do odpadów 
komunalnych stałych ulegną zmia-
nie po 1 lipca 2013 roku w związ-
ku ze zmianą systemu gospodarki 
odpadami polegającą na przejęciu 
tej gospodarki przez gminę.

K. Lisakowski

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi
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Gmina Kościerzyna kończy kolejną inwestycję 
rozbudowy kanalizacji
Dobiegła końca budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach: Kościerzyna Wybudowanie, 
Skorzewo, Nowa Wieś. Obecnie 
trwają czynności odbiorowe sieci 
oraz przepompowni ścieków. Wy-
konawca wykonuje jeszcze przy-
łączenia do sieci. Zadanie było 
realizowane w ramach projektu 
„Rozbudowa i przebudowa oczysz-
czalni ścieków w Wielkim Klinczu 
oraz budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej dla miejscowości Kościerzy-
na Wybudowanie, Skorzewo, Nowa 
Wieś w aglomeracji Wielki Klincz”. 
Zakres inwestycji obejmował w I 
etapie kompleksową rozbudowę i 
przebudowę oczyszczalni ścieków 
w Wielkim Klinczu, która po mo-
dernizacji zakończonej na początku 
roku 2010 spełnia najnowsze stan-
dardy w zakresie ochrony środowi-
ska. Rozbudowanie oczyszczalni 
pozwoliło na zwiększenie odbioru 
ścieków sanitarnych z kolejnych 
miejscowości Gminy Kościerzyna 
do 660 m3 ścieków na dobę. II etap 
obejmował budowę sieci kanaliza-

cji sanitarnej obejmującej miejsco-
wości Kościerzyna Wybudowanie, 
Skorzewo i Nowa Wieś o łącznej 
długości około 26 kilometrów, w 
tym 15 przepompowni ścieków. 
W sierpniu br. zakończyły się pra-
ce związane z budową sieci kana-
lizacji, natomiast obecnie trwają 
jeszcze podłączenia budynków w 
miejscowościach objętych projek-
tem. Rozbudowa sieci kanaliza-
cyjnej przyczyni się do poprawy 
stanu środowiska w Gminie Ko-
ścierzyna, szczególnie w zakresie 
ochrony wód powierzchniowych. 
Na przyłączeniu do kanalizacji zy-
skają także mieszkańcy, którym 
znacznie spadną koszty ponoszo-
nych dotychczas opłat za wywóz 
nieczystości z szamb. Kilkunasto-
milionowe przedsięwzięcie jest 
dotychczas największą inwestycją 
Gminy Kościerzyna od początku 
jej istnienia. Gmina Kościerzyna 
uzyskała na realizację projektu do-
tację ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 2013, 
Działanie 8.2 Lokalna infrastruktu-
ra ochrony środowiska. Dzięki dofi-
nansowaniu w kwocie 5.608.000,00 
zł inwestycja mogła zostać zreali-
zowana na przestrzeni niespełna 3 
lat. Ponadto Gmina skorzystała z 
nisko oprocentowanej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. W związku z kończącymi 
się już pracami przyłączeniowymi 
posesji mieszkańców przypomina-
my, że po zakończeniu tych prac nie 
będzie już możliwości przyłączenia 
na zasadach obowiązujących obec-
nie. Apelujemy do mieszkańców 
Kościerzyny Wybudowania, Sko-
rzewa i Nowej Wsi, których pose-
sje są w zasięgu sieci kanalizacji 
sanitarnej o podpisywanie umów 
i realizację przyłączeń w ramach 
komitetów mieszkańców. Pozwoli 
to na sprawne, bezproblemowe, z 
36-cio miesięczną gwarancją na ro-
boty budowlane, podłączenie się do 
sieci. Mieszkańcy, których posesje 

nie zostaną podłączone, będą mieli 
ustawowy obowiązek podłączenia 
swoich budynków w terminie 6 mie-
sięcy od zakończenia budowy sieci 
kanalizacji przez gminę. Trzeba bę-
dzie samodzielnie uzyskać warunki 
przyłączenia do sieci z Zakładu Ko-
munalnego, ponieść koszty mapy, 
wykonania projektu, uzgodnienia 
m.in. w ZUD, ponieść koszty wyko-
nania pod nadzorem uprawnionego 
kierownika robót, zlecić geodecie 
pomiar powykonawczy. Łączne 
koszty mogą znacznie przekroczyć 
te obowiązujące w ramach funkcjo-
nujących komitetów mieszkańców. 
Apelujemy do mieszkańców Ko-
ścierzyny Wybudowania, Skorzewa 
i Nowej Wsi, których posesje są w 
zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej 
o podpisywanie umów i realiza-
cję przyłączeń w ramach komite-
tów mieszkańców. Pozwoli to na 
sprawne, bezproblemowe, z 36-cio 
miesięczną gwarancją na roboty bu-
dowlane, podłączenie się do sieci.

G. Kucharski
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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, aplikant Straży Gminnej 
Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699

Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42

Policja - 997, 58 680 32 00

Dzielnicowi:
      - St. Sierż. Rafał Piekarski - 603 568 218
      - Asp. Tadeusz Piechowski - 603 568 251

Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68

Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999, 
58 686 06 66

Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112

Leszek Zblewski Mistrzem Europy

Leszek Zblewski, nauczyciel wy-
chowania fizycznego w kościer-

skiej Budowlance i Zespole Szkół 
w Skorzewie oraz trener zawod-

ników UKS Olimpijczyk Skorze-
wo, zdobył złoty medal w biegu 
na 1500m w kategorii M35 w 
XVIII Mistrzostwach Europy We-
teranów w Lekkiej Atletyce. Mi-
strzostwa odbywały się w dniach 
16-25 sierpnia w trzech miastach: 
Zittau (Niemcy), Bogatynia/Zgo-
rzelec (Polska) i Hradek n/Nisou 
(Czechy) z udziałem ponad 3800 
zawodników z 38 krajów. W nie-
dzielę 19 sierpnia na stadionie w 
Zittau nasz zawodnik zwyciężył po 
pasjonującym finiszu nad Hiszpa-
nem Fernando Lorenzo i Włochem 
Manuelem Dalla. Po 6 złotych me-
dalach Mistrzostw Polski Wetera-
nów jest to pierwszy międzynaro-
dowy sukces Leszka Zblewskiego 
w kategorii weteranów i mamy na-
dzieję, że nie ostatni. Już w czwar-
tek 23 sierpnia będzie miał okazje 

powiększenia swojego dorobku 
medalowego, ponieważ startuje w 
finałowym biegu na 5000m tym 
razem na stadionie w Zgorzelcu. 
Po zwycięstwie na 1500 m Leszek 
Zblewski po raz drugi stanął na 
najwyższym stopniu podium, tym 
razem nie miał sobie równych na 
dystansie 5000 m. Rywalizacja na 
tym dystansie toczyła się na sta-
dionie w Zgorzelcu, nasz zawodnik 
pokazał znowu niesamowity finisz 
pokonując Jorge Ruiza z Hiszpa-
nii, złotego medalistę na 10 km i 
Roberta Celińskiego, aktualnego 
Mistrza Świata w na 10 km w tej 
kategorii wiekowej i po raz drugi 
miał okazję wysłuchać Mazurka 
Dąbrowskiego na ceremonii deko-
racji w Zittau.

Red.

Srebrny medal Daniela Peka na Igrzy-
skach Paraolimpijskich

Daniel Pek, zawodnik Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Olimpijczyk Sko-
rzewo zdobył srebrny medal w biegu na 
1500 m na Igrzyskach Paraolimpijskich 
Londyn 2012. Daniel jest uczniem PZS 
nr 2 w Kościerzynie, od 4 lat trenuje pod 
okiem Leszka Zblewskiego. W swojej 
karierze osiągnął już ogromne sukcesy 

- w 2012 r. wywalczył złoty (na 800 m) 
oraz srebrny (1500 m) medal halowych 
mistrzostw świata kategorii INAS-FID 
w Manchesterze. Podczas wczoraj-
szego biegu Daniel Pek osiągnął czas 
3.59,45, zdobywając tym samym srebr-
ny medal. GRATULUJEMY!

Red.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie  
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wy-
magającej interwencji pomocy społecznej, należy zgłosić:

- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej 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.

Od 2 października 2012 r. w każdy wtorek 
o godz. 17.00 w kawiarni Ośrodka Wy-
poczynkowego „WORZAŁÓWKA” w 
Łubianie odbywać się będą cotygodnio-
we turnieje brydża sportowego w cyklu 
Grand Prix brydża sportowego o Puchar 
Wójta Gminy Kościerzyna. Zapraszamy 
do wspólnej zabawy wszystkich chętnych 
posiadających umiejętność gry w brydża!

Brydż spor- 
towy


