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Gmina Kościerzyna zabrzmi orkiestrą dętą…

Z dniem 27 grudnia 2012 roku Gmina Kościerzyna podpisała umowę
na zakup instrumentów muzycznych w ramach projektu pod tytu-

łem: Utworzenie sekcji muzycznej
dla młodzieży w Ośrodku Kultury
i Edukacji w Nowym Klinczu – Orkiestry Dętej „Gmina Kościerzyna”
na łączną kwotę 44.670,00 zł, z czego 30.869,51 zł pochodzić będzie
z dofinansowania otrzymanego w
ramach Lokalnej Grupy Rybackiej
„Morenka”. Wspomnieć należy, że
pomysł utworzenia orkiestry dętej należy do Pani Wiesi z Nowej
Kiszewy, która latem przyszła do
Zastępcy Wójta z nieśmiałą inicjatywą, która teraz się materializuje i
zaczyna pięknie grać. Instrumenty
te zakupiono dla potrzeb organizującej się Orkiestry Dętej Gminy
Kościerzyna, na co dzień mającej
działać w Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu. Orkiestra
ma zrzeszać 20 pasjonatów muzy-

ki chcących aktywnie włączyć się
w życie kulturalne naszej Gminy.
Sprzęt muzyczny pozwoli im usamodzielnić się w postaci stałego
dostępu do instrumentu muzycznego, co skutkować będzie szybszym
rozwojem artystycznym orkiestry.
Na wyposażenie OKiE w Nowym
Klinczu, gdzie co tygodniowo będą
odbywać się próby, w styczniu 2013
roku do rąk naszych instrumentalistów trafiły następujące instrumenty muzyczne: sakshorn tenorowy
MTP model 123 – szt. 2, sakshorn
altowy MTP model 150 – szt. 2,
saksofon tenorowy Yamaha YTS
280, saksofon altowy Yamaha YAS
280, puzon Yamaha YSL 354E,
trąbka Yamaha YTR 4335 GS II
– szt. 4, tuba Bb MTP model 1155
ORION, klarnet B Yamaha YCL

255N – szt. 2, perkusja Sonor model
SMF-11 Stage 1. Założenia projektu
to wypełnienie pustej przestrzeni
podczas uroczystości gminnych,
kościelnych, okolicznościowych i
promocja Gminy Kościerzyna na
zewnątrz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej
grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji
lokalnych społeczności.
Red.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

„Żywa lekcja historii” w gimnazjum w Łubianie

8 stycznia 2013 roku chętni szóstoklasiści oraz uczniowie gimnazjum
w Łubianie uczestniczyli w „żywej lekcji historii” przeprowadzonej przez członków z grupy rekon-

strukcyjnej Chorągwi Komturstwa
Gniewskiego pod kierunkiem p.
Krzysztofa Góreckiego. Tematyką
zajęć edukacyjnych było życie codzienne i sposoby walki starożyt-

nych Greków i Rzymian. Uczniowie
bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Niektórzy z nich mogli przenieść się w czasie zakładając stroje
bądź zbroje przypominające „jako

żywo” te ze starożytności. Lekcja
upłynęła w miłej atmosferze i w obrazowy sposób wzbogacała wiedzę
uczniów o historii starożytnej.
Red.
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3 marca odbędą się wybory sołeckie
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2013 Wójta Gminy Kościerzyna, wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy
Kościerzyna odbędą się w dniu 3 marca 2013 roku. Wybory przeprowadzone będą w godzinach od 9.00 do 15.00 w wyznaczonych lokalach wyborczych.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy:
Data

Rodzaj czynności

Do 1 lutego 2013 r.

Podanie do wiadomości wyborców terminów i miejsc wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz
godzin funkcjonowania lokali wyborczych

Do 9 lutego 2013 r.

Powołanie przez Wójta Gminy Kościerzyna:
a) Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich
b) Sołeckich Komisji Wyborczych

Od 11 do 15 lutego 2013 r.

Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich
UWAGA:
Zgłoszenie następuje wyłącznie na druku urzędowym.
Zgłoszenie musi zawierać: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
W przypadku zgłoszenia kandydatury na Sołtysa zgłoszenie musi zawierać podpisy co najmniej 10
osób posiadających czynne prawo wyborcze.
W przypadku zgłoszenia kandydatury na członków Rady Sołeckiej zgłoszenie musi zawierać podpisy
co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

Do 22 lutego 2013 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

Od 15 do 22 lutego 2013 r.

Wyłożenie w Urzędzie Gminy Kościerzyna spisu wyborców uprawnionych do głosowania

3 marca 2013 r.

Do 24 marca 2013 r.
Lokale wyborcze wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich
Czarlina - Zespół Szkół w Wąglikowicach, Częstkowo - Sala
wiejska w Częstkowie, Dębogóry -Szkoła Podstawowa w Niedamowie, Dobrogoszcz - Sala
wiejska w Dobrogoszczu, Gostomie - Szkoła Podstawowa
w Gostomiu, Grzybowo - Sala
wiejska w Grzybowie, Juszki
-Sala wiejska w Juszkach, Kaliska - Szkoła Podstawowa w
Kaliskach, Kłobuczyno - Sala
wiejska w Kłobuczynie, Korne -

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach:
Czarlina, Częstkowo, Dębogóry, Dobrogoszcz, Gostomie, Grzybowo, Juszki, Kaliska, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Kościerzyna Wybudowanie, Loryniec, Łubiana, Małe Stawiska, Mały
Klincz, Mały Podleś, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Puc, Rotembark, Sarnowy, Skorzewo, Stawiska, Sycowa Huta, Szarlota, Szenajda, Wąglikowice, Wdzydze,
Wielki Klincz, Wielki Podleś, Wieprznica, Zielenin

Ogłoszenie wyników wyborów
Szkoła Podstawowa w Kornem,
Kościerska Huta - Sala wiejska
w Kościerskiej Hucie, Kościerzyna Wybudowanie - Zespół Szkół
w Skorzewie, Loryniec - Zespół
Szkół w Wąglikowicach, Łubiana - Zespół Kształcenia w Łubianie, Małe Stawiska - Mieszkanie
p. Wł. Kuczkowskiego, Mały
Klincz - Sala wiejska w Małym
Klinczu, Mały Podleś - Zespół
Szkół w Wielkim Podlesiu, Niedamowo - Szkoła Podstawowa
w Niedamowie, Nowa Kiszewa
- Sala wiejska w Nowej Kisze-

wie, Nowa Wieś - Sala wiejska
w Nowej Wsi, Nowy Klincz Szkoła Podstawowa w Nowym
Klinczu, Nowy Podleś - Zespół
Szkół w Wielkim Podlesiu, Puc Sala wiejska w Pucu, Rotembark
- Sala wiejska w Rotembarku,
Sarnowy - Sala wiejska w Sarnowach, Skorzewo - Zespół Szkół w
Skorzewie, Stawiska - Sala wiejska w Stawiskach, Sycowa Huta
- Mieszkanie p. T. Szczypiora,
Szarlota - Kompleks Wypoczynkowy „Szarlota”, Szenajda - Sala
bankietowa p. Mrowińskich,

Wąglikowice - Zespół Szkół w
Wąglikowicach, Wdzydze - Sala
wiejska we Wdzydzach, Wielki
Klincz - Zespół Kształcenia w
Wielkim Klinczu, Wielki Podleś - Zespół Szkół w Wielkim
Podlesiu, Wieprznica - Młyn
– kaplica (u p. Czapiewskich),
Zielenin - Sala wiejska w Będominku. Szczegółowe informacje na temat wyborów sołeckich
znaleźć można na stronie internetowej Gminy Kościerzyna:
www.koscierzyna.pl.
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3 marca odbędą się wybory sołeckie
Bardzo ważne wydarzenie wyborcze w naszej Gminie, czyli
wybory do samorządu sołeckiego – najstarszego i najbliższego
mieszkańcom samorządu, odbędą
się w niedzielę 03.03.2013 roku.
Można stwierdzić, że w związku
ze szczególną kadencją wynoszącą dla naszych sołtysów 6 lat oraz
funkcjami i zadaniami sołtysów
i rad sołeckich w kształtowaniu i
aktywizowaniu sołectw są to bardzo ważne wybory. Najdłuższą
kadencję w powiecie kościerskim
nasi sołtysi zawdzięczają uchwale nr II/146/04 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 marca 2004
r. Sołtys objęty jest ochroną
prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Oznacza
to, że za naruszenie nietykalności
cielesnej podczas lub w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych przez sołtysa sąd może ukarać sprawcę grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat trzech. Organem
uchwałodawczym w sołectwie
jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność
sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą.
Zarówno sołtys, jak i członkowie
rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych
do głosowania. Określenie szczegółowych zasad przeprowadzenia
wyborów sołtysa i rady sołeckiej
opisane jest w statucie sołectwa.
Przewodniczący rady gminy każdorazowo zobowiązany jest do
zawiadamiania sołtysa o sesji
rady gminy, który może uczestniczyć w jej pracach na zasadach
określonych w statucie, jednak
bez prawa udziału w głosowaniu.

ZADANIA SOŁECTWA
Głównym zadaniem sołectwa
jest dbanie o zbiorowe potrzeby
wspólnoty jego mieszkańców. Do
kompetencji zebrania wiejskiego
należą wszystkie sprawy istotne
dla mieszkańców, w szczególności chodzi o uchwalenie do końca września każdego roku wniosków, które mają być rozpatrzone
przez radę gminy i ewentualnie
uwzględnione w budżecie gminy
na następny rok. Zebranie podejmuje również uchwały w sprawie
dysponowania mieniem sołectwa oraz wydaje opinię w takich
sprawach, jak: plany miejscowego zagospodarowania, lokalizacje inwestycji czy też zmiany
przeznaczenia obiektów oświaty,
służby zdrowia, kultury, sportu
czy rekreacji, znajdujących się na
terenie sołectwa. Prawo uczestnictwa i podejmowania decyzji
podczas zebrania wiejskiego mają
wszyscy mieszkańcy sołectwa,
posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.
FUNKCJONOWANIE
ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Uczestnicy zebrania mają prawo
do zabierania głosu w dyskusji, przedstawiania wniosków i
projektów uchwał, głosowania,
składania oświadczeń, żądania
zapisu do protokołu złożonego oświadczenia. W zebraniu
wiejskim mogą uczestniczyć
także przedstawiciele rady gminy. Zebranie najczęściej zwołuje sołtys z własnej inicjatywy,
na wniosek rady sołeckiej bądź
mieszkańców. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane
są w trybie jawnym, z wyjątkiem wyborów oraz odwołania
sołtysa, jak i członków rady
sołeckiej. Zebranie wiejskie
otwiera i przewodniczy mu soł-

tys. W razie jego nieobecności
zebraniem kieruje najstarszy
wiekiem członek rady sołeckiej
lub inny wybrany przez zebranie członek rady. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.
Uchwały i wnioski zapadają
zwykłą większością głosów.
W większości przypadków obrady są protokołowane i wraz
z uchwałami oraz wnioskami
przekazywane są do urzędu
gminy. Lokalne przepisy precyzują także częstotliwość zebrań.
Z reguły odbywają się one w
miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty zwyczajowo na obszarze
danego sołectwa. Na zebraniu
sołtys przedkłada również informację o swojej działalności.
ROLA SOŁTYSA
W rzeczywistości praca i aktywność sołtysów w kontaktach ze
społecznością swoich sołectw i
władzami Gminy Kościerzyna
polegają na: zwoływaniu zebrań
wiejskich, zwoływaniu posiedzeń rady sołeckiej, działaniu
stosownie do wskazań zebrania
wiejskiego, rady gminy i wójta,
wpływaniu na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej
poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, reprezentowaniu mieszkańców sołectwa
na zewnątrz, uczestniczeniu w
naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta lub
przewodniczącego rady gminy, pobieraniu podatków i opłat
lokalnych.
ROLA RADY SOŁECKIEJ
Przy wykonywaniu swoich zadań
sołtys współdziała także z radą

sołecką, która składa się z 2-6
mieszkańców sołectwa. Obradom
rady sołeckiej przewodniczy sołtys. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy. W tym miejscu należy również wspomnieć
o zadaniach Rady Sołeckiej,
do których należą: opracowywanie i przedkładanie zebraniu
wiejskiemu projektów uchwał w
sprawach będących przedmiotem
rozpatrywania przez zebranie,
opracowywanie i przedkładanie
zebraniu wiejskiemu projektów
programów pracy samorządu
sołeckiego, zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach
dotyczących sołectwa, występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi
udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i
realizacji zadań samorządu, organizowanie wykonania uchwał
zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji, współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej
realizacji zadań.
WYNAGRODZENIE SOŁTYSA
Sołtys za wykonywanie swoich
zadań w Gminie Kościerzyna
otrzymuje miesięcznie dietę w
wysokości 300 zł, ponadto za
spotkanie zorganizowane przez
wójta lub przewodniczącego rady
gminy np. udział w sesji rady
gminy sołtys otrzymuje 120 zł.
W okresie zbierania podatków
można dorobić w wysokości
10% od zebranego podatku od
nieruchomości.

Opracowano na podstawie: www.
samorzad.infor.pl oraz statutu sołectw Gminy Kościerzyna.
G. Świtała

Radni uchwalili budżet gminy na 2013 rok
Podczas sesji w dniu 21 grudnia
2012 roku radni Rady Gminy Kościerzyna uchwalili budżet na 2013
rok. Po stronie dochodów zapisano 50.417.548 zł. Wydatki w przyszłym roku sięgać będą 48.947.548
zł. Wśród inwestycji planowanych
do sfinansowania w 2013 roku znajdują się m.in.: budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś,

Nowy Podleś; podłączenie do systemu kanalizacyjnego budynków
w Nowym Klinczu i Kościerskiej
Hucie; rozbudowa wodociągu na
odcinku Sarnowy - Stawiska; przebudowa odcinka drogi powiatowej Mały Klincz - Nowa Kiszewa;
modernizacja drogi gminnej Garczyn - Łubiana; przebudowa drogi
we Wdzydzach; realizacja projektu
„Stolemowe Szlaki”; promocja tury-

styczna Gminy Kościerzyna - projekt „Witacze”; zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego; rozbudowa
i modernizacja oświetlenia; budowa
sali wiejskiej w Dobrogoszczu.
Warto zaznaczyć, że najwyższą pozycję w budżecie zajmują wydatki
na zadania oświatowe: 18.106.433
zł. Pomoc społeczna to kwota
8.452.914 zł. Na wydatki w dziale
transport i łączność planuje się prze-

znaczyć 4.435.015 zł, na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska:
2.390.290 zł, natomiast na zadania
z zakresu kultury fizycznej sportu:
1.097.620 zł. Radni Gminy Kościerzyna zaproponowany przez Wójta
Grzegorza Piechowskiego projekt
budżetu na 2013 rok przegłosowali
większością 14 głosów, przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
Red.
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Medale Prezydenta RP dla jubilatów z Gminy Kościerzyna

4 stycznia w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy odbyła się wy-

jątkowa uroczystość. W imieniu
Prezydenta RP Wójt Grzegorz Pie-

chowski wręczył medale parom,
które świętowały jubileusz 50 lat

pożycia małżeńskiego. Oprócz
odznaczeń państwowych jubilaci
otrzymali również dyplomy Urzędu Stanu Cywilnego oraz upominki. Prezydent RP uhonorował
następujące pary małżeńskie: Kazimierza i Helenę Datta z Grzybowa, Piotra i Gizelę Skwierawskich
z Sycowej Huty, Stanisława i Reginę Meier z Kłobuczyna, Wacława i Henrykę Cylka z Wielkiego
Klincza, Józefa i Marię Breza z
Owśnic, Stanisław i Wanda Czaja
ze Stawisk, Józefa i Elżbietę Jakubek ze Skorzewa, Edmunda i
Krystynę Makowskich z Nowego
Klincza, Huberta i Teresę Okrój z
Łubiany, Edmunda i Jadwigę Raca
z Nowego Podlesia, Edmunda i
Danutę Sadowskich w Wielkiego
Klincza, Leona i Krystynę Wołoszyk z Dębogór. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy długich lat w
zdrowiu i szczęściu.
Red.

„eAdministracja – szansą na rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Gminie Kościerzyna”
Głównym celem projektu jest zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Kościerzyna poprzez
rozbudowę infrastruktury informatycznej i informacyjnej w Urzędzie
Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. Realizowane są następujące elementy: modernizacja
systemu informatycznego Urzędu
Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym zakup
niezbędnego sprzętu i oprogramowania, centralny Biuletyn Informacji Publicznej, kwalifikowany
podpis elektroniczny, wdrożenie
systemu obsługi radnych, system
elektronicznego obiegu dokumen-

tów, portal informacyjny, publiczne
punkty dostępu do Internetu (tzw.
infomat), szkolenia z zakresu obsługi wdrożonych systemów. Dzięki
oszczędnościom, które pojawiły się
po przeprowadzeniu przetargu, za
zgodą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego udało
się włączyć do projektu dodatkowy
zakres zadań związany z doposażeniem szkół oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kościerzyna
w dodatkowy sprzęt komputerowy
i oprogramowanie. Obecnie trwają
prace nad nowym portalem informacyjnym Gminy Kościerzyna, wdrażany jest system elektronicznego

obiegu dokumentów oraz platforma
ePUAP, która umożliwi korzystanie
z usług urzędu za pośrednictwem
Internetu. Rozpoczęto również realizację zadania eRada, którego
pierwszym elementem było przekazanie w użyczenie radnym Rady
Gminy Kościerzyna laptopów. Użyczony radnym sprzęt komputerowy
wykorzystywany będzie do bieżącej
pracy związanej z realizacją zadań
Rady Gminy Kościerzyna. Dzięki
realizacji projektu „eAdministracja
– szansą na rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Gminie Kościerzyna” planuje się m.in.: poprawę
efektywności pracy administracji

samorządowej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
skrócenie czasu obiegu dokumentów, podniesienie jakości obsługi
klientów poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
umożliwienie klientom dostępu on-line do usług administracji gminy.
Projekt „eAdministracja – szansą na
rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna” jest
finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.
K. Knopik

Kolektory słoneczne na domach w Gminie Kościerzyna
W ubiegłym roku zapraszaliśmy
wszystkich zainteresowanych do
składania „Wstępnych deklaracji
udziału w projekcie”, które dotyczyły budowy domowych instalacji
solarnych. Do tej pory do Urzędu
Gminy Kościerzyna wpłynęło ponad 560 deklaracji. Tak duża liczba deklaracji wskazuje na znaczne zainteresowanie mieszkańców
uzyskaniem dofinansowania do
montażu instalacji solarnej, pomimo aktualnego braku możliwości

udzielenia wsparcia i informacji
na temat poziomu dofinansowania.
Celem i kierunkiem zbierania informacji o potencjalnych zainteresowanych z terenu Gminy Kościerzyna było przygotowanie się do
planowanych konkursów w ramach
środków norweskich oraz nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Mieliśmy nadzieję, że dyspozytorzy funduszy
norweskich doprecyzują działania
przewidziane w ramach dofinan-

sowania w kierunku beneficjentów
indywidualnych. Niestety. do tej
pory rządy norweski i polski nie
określiły szczegółowo przeznaczenia środków finansowych. Można
tylko wspomnieć, że samorządy takie jak gmina Przywidz czy gmina
Dziemiany już w roku 2009 złożyły
z powodzeniem wniosek dla swoich
mieszkańców i dzisiaj z sukcesem
wykorzystują energię ze słońca. Na
dzień dzisiejszy, w oczekiwaniu na
wyższe dofinansowania, możemy

korzystać z dofinansowań pochodzących z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, którego środki są przekazywane przez banki lub firmy
monterskie z dotacją na poziomie
45% wartości inwestycji. Jeśli pojawi się możliwość wnioskowania o
dotację na korzystniejszych warunkach, z pewnością Państwa o tym
poinformujemy.
G. Świtała
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Tablice w języku kaszubskim

Sprawa dwujęzycznych tablic miejscowości Gminy Kościerzyna znalazła swój finał na sesji Rady Gminy Kościerzyna w dniu 11 grudnia
2012 roku, podczas której radni
podjęli w tej sprawie dwie uchwały.
Jedna dotyczyła „ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w Gminie Kościerzyna w

języku kaszubskim”, kolejna była w
sprawie „złożenia wniosku o wpisanie Gminy Kościerzyna do Rejestru
Gmin na obszarze których używane
są nazwy w języku mniejszości”.
Przyjęcie obu uchwał przez Radę
Gminy było poprzedzone przeprowadzonymi na jesieni 2012 roku na
terenie naszej gminy konsultacjami,

których celem było uzyskania zgody mieszkańców na wprowadzenie
w ich miejscowościach dwujęzycznych tablic. W tych konsultacjach,
które w przeważającej części były
przeprowadzone przez naszych
Sołtysów, którym w tym miejscu
za ich zaangażowanie raz jeszcze
dziękujemy, wzięło udział ponad
18% mieszkańców uprawnionych
do głosowania (2014 osób), z których 1945 (96%) opowiedziało się
za wprowadzeniem dwujęzycznych
tablic. Zatem wynik konsultacji był
pozytywny. Tylko w 3 miejscowościach Gminy Kościerzyna, na skutek decyzji mieszkańców, tablice
z kaszubskimi nazwami nie staną.
Mamy świadomość, że niektórzy
nasi mieszkańcy podchodzili i nadal
podchodzą sceptycznie do tego projektu. Jakie zatem argumenty przemawiają za jego realizacją? Podstawowym elementem jest historia
i związana z nią kultura miejsca, w
którym mieszkamy, a ta związana
jest od wielu pokoleń z Kaszubami. Wszyscy szczycimy się działa-

jącym na naszym terenie od ponad
20 lat zespołem folklorystycznym
„Kaszubskie Nuty” z Nowego Klincza, ambasadorem tradycji i kultury
kaszubskiej, pielęgnującym w kolejnych pokoleniach młodych ludzi śpiew, taniec i język kaszubski.
Kolejnym ważnym elementem rozwijania lokalnej tożsamości jest nauka języka kaszubskiego, dzisiaj już
we wszystkich szkołach na terenie
naszej gminy. To ważne, aby język
kaszubski stał się językiem żywym,
obecnym w naszym codziennym
życiu. Tablice dwujęzyczne, oprócz
informacyjnego charakteru, będą
miały również walor promocyjny
regionu Kaszub. Wielu turystom odwiedzającym nasz region Kaszuby
kojarzą się z miejscami, gdzie takie
tablice już istnieją. A przemierzając
powiat kościerski, w którym do tej
pory tablic kaszubskich nie było,
niejeden z nich ma przekonanie, że
ciągle nie jest na Kaszubach. Czas
to zmienić.
G. Piechowski

Nowe Koło Emerytów i Rencistów na
terenie Gminy Kościerzyna

Kolejne Koło Emerytów i Rencistów powstało na terenie Gminy
Kościerzyna. Do dwóch istniejących i bardzo dobrze działających,
czyli Kół w Łubianie i Wielkim
Klinczu, dołączyło nowe Koło w
Kłobuczynie. Aktywność Koła
Emerytów i Rencistów z Kłobu-

czyna rozpoczęła się w czerwcu
2012 roku i na dzień dzisiejszy liczy ono już 55 członków i ciągle
się rozwija. O rozwoju społeczności tego sołectwa i zaangażowaniu
we wspólne inicjatywy świadczy
aktywność członków Koła Emerytów i Rencistów w Kłobuczynie

przejawiająca się między innymi
w takich działaniach jak: uczestnictwo w spotkaniu powiatowych
kół emerytów i rencistów w Garczynie, wycieczka po Kaszubach
(szlakiem kaszubskim) – Kartuzy,
Sianowo, Strysza Buda, Chmielno, kurs języka angielskiego oraz

przygotowywanie
tradycyjnych
ozdób świątecznych, zorganizowanie kursu obsługi komputera
dla seniorów. Życzymy dużo wytrwałości i energii dla kolejnych
inicjatyw.
Red.
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Podpisano porozumienie międzygminne pomiędzy
Gminą Kościerzyna i Miastem Kościerzyna
W grudniu 2012 r. Wójt Gminy
Kościerzyna oraz Burmistrz Miasta Kościerzyna podpisali porozumienie międzygminne w sprawie
powierzenia Gminie Miejskiej
Kościerzyna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dzięki dobrej współpracy
pomiędzy samorządami mieszkańcy Starego Nadleśnictwa będą
mogli korzystać z wody z miejskiego wodociągu oraz odprowadzać ścieki do kościerskiej sieci
kanalizacyjnej. Podpisanie porozumienia to efekt uchwał podjętych przez Radę Gminy Kościerzyna w dniu 11 grudnia 2012 r. i
Radę Miasta Kościerzyna w dniu
19 grudnia 2012 r. W ramach porozumienia Gmina Miejska Kościerzyna na terenie miejscowości

Stare Nadleśnictwo, która bezpośrednio sąsiaduje z miastem, będzie realizować zadanie własne
Gminy Kościerzyna w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Porozumienie międzygminne jest wynikiem prowadzonych
rozmów w tym zakresie pomiędzy
sąsiednimi samorządami. W IV
kwartale 2012 roku Gmina Kościerzyna przeprowadziła inwestycję, w wyniku której skanalizowano teren Starego Nadleśnictwa
oraz połączono sieci wodociągowe
i kanalizacyjne obu samorządów
w tym rejonie. Należy dodać, iż
jest to pierwsza taka inicjatywa
międzygminnej współpracy w
zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej od historycznej daty
podziału Miasta i Gminy. Zadanie inwestycyjne było wcześniej

konsultowane z mieszkańcami
miejscowości i przyczyni się do
poprawy jakości życia oraz umożliwi likwidację nieekologicznych
zbiorników bezodpływowych na

ścieki. W imieniu Miasta Kościerzyna mieszkańców Starego Nadleśnictwa będzie obsługiwać spółka „KOS-EKO”.
Red.

Trwa realizacja projektu „Stolemowe szlaki”

Sprzyjająca temperatura panująca
tej zimy umożliwiająca prowadzenie prac budowlanych spowodowała, że wykonawca projektu „Stolemowe szlaki”, czyli infrastruktury
turystycznej na terenie Gminy Kościerzyna, nie próżnuje. Pierwsze
efekty projektu są już widoczne: we
Wdzydzach i Częstkowie zabłysły
lampy solarne oświetlające miejsca
parkingowe, ławeczki i stoły już

czekają na turystów i mieszkańców gminy. Również na planowanej infrastrukturze - kąpielisku w
Wielkim Podlesiu - prowadzone są
prace budowlane, powstają miejsca parkingowe, podbudowa pod
domek ratownika i podłoże pod
boisko. Na dzień dzisiejszy wykonano: w Częstkowie – miejsca
postojowe, ławki i stoły, lampa
solarna, we Wdzydzach – miejsca

postojowe, ławki i stoły, lampy solarne, w Wielkim Podlesiu – miejsca postojowe w trakcie realizacji,
w Dobrogoszczu – miejsca postojowe. W ramach realizacji projektu
prace prowadzone będą ponadto w
Kaliskach Kościerskich i Stawiskach. Wykonawcą projektu „Stolemowe szlaki”, wyłonionym w
procedurze przetargu, jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

BUILD Łukasz Żywicki z Lipusza.
Koszt realizacji zadania to 2 234
742,08 zł, w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013: 1 452 582,35 zł.
Red.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest Podziękowania
Urząd Gminy Kościerzyna do
dnia 15 marca 2013 roku będzie
przyjmował wnioski od osób zainteresowanych dotacją na zdjęcie i zagospodarowanie płyt zawierających azbest w roku 2013.

Szczegóły przyznania dotacji są
dostępne na stronie internetowej
www.koscierzyna.pl oraz w Urzędzie Gminy Kościerzyna.
K. Lisakowski

Państwo Małgorzata i Andrzej
Liedtke z Wielkiego Klincza składają serdeczne podziękowania
strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Wielkiego Klincza oraz
z Państwowej Straży Pożarnej z

Kościerzyny. Dzięki szybkiej interwencji i sprawnej akcji gaszenia
pożaru strażakom udało się uratować psa właścicieli, który znajdował się w piwnicy.
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W Skorzewie szkoliły się gospodynie

Członkinie kół gospodyń wiejskich z Gminy Kościerzyna

uczestniczyły w warsztatach
szkoleniowych
poświęconych

tradycjom wigilijnym na Pomorzu. Szkolenie odbyło się 11
grudnia 2012 roku w sali wiejskiej w Skorzewie. Warsztaty
zorganizowane zostały przez
Samorząd Województwa Pomorskiego i były współfinansowane
ze środków unijnych w ramach
Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Pomorskiego na lata 2012-2013
przy współudziale Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku. Zaplanowano następujące tematy szkolenia: Carving – warsztaty z rzeźbienia w
owocach i warzywach; wigilijne
potrawy – warsztaty z przygoto-

wywania potraw wigilijnych oraz
prelekcja na temat podstawowych
technik kulinarnych; florystyka
– warsztaty z układania kompozycji stroików dekoracyjnych na
stół świąteczny oraz dekoracji
stołu (etykieta nakrycia stołu).
Szkolenie uświetnili mistrzowie
Polski w carvingu. Na zakończenie programu Koła Gospodyń
Wiejskich przekazały „Słodki
Upominek” dla Domu Dziecka.
Podobne warsztaty odbyły się
także w Łebczu w powiecie puckim oraz w Koteżach w powiecie
starogardzkim.
Red.

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. Powstaną nowe place zabaw
w Kornem, Małym Klinczu i
Łubianie
W dniu 22 stycznia br. Wójt Gminy Kościerzyna podpisał umowę z
Samorządem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu
pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw
w miejscowościach Korne i Mały
Klincz oraz remont placu zabaw w
Łubianie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działanie
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Dofinansowanie wyniesie 25 tys. złotych. Wartość całego
projektu przed przetargiem wynosi
niespełna 100 tys. złotych. W poszczególnych miejscowościach wykonane zostaną następujące prace:

- Mały Klincz – budowa trzech zabawek: huśtawka dwustanowiskowa
z bezpiecznym koszykiem, huśtawka pozioma i zestaw zabawowy ze
zjeżdżalnią
- Korne – budowa ogrodzenia placu
zabaw oraz sześć zabawek: huśtawka dwustanowiskowa z bezpiecznym koszykiem, zabawka dziecięca
– „pajęczyna”, zestaw zabawowy
z mostkiem i zjeżdżalnią, karuzela
dziecięca z siedziskami i oparciem,
huśtawka pozioma, kratowniczka
druciana ze słupkiem drewnianym.
- Łubiana – remont istniejącego placu zabaw, polegający na wyremontowaniu istniejących zabawek oraz
istniejącego ogrodzenia, budowa
dwóch stojaków dla rowerów, dziesięciu ławek oraz dziewięciu nowych zabawek: huśtawka dwustanowiskowa z bezpiecznym koszykiem,
zabawka dziecięca – „pajęczyna”,
zestaw zabawowy z mostkiem i
zjeżdżalnią, karuzela dziecięca z

siedziskami i oparciem, huśtawka
pozioma, kratowniczka druciana ze
słupkiem drewnianym, zabawka na
sprężynce w kształcie auta, zabawka na sprężynce dwustanowiskowa
i zabawka na sprężynce w kształcie
konika. Przewidziany termin realizacji projektu to pierwsze półrocze
2013 roku.
2. Pierwsza schetynówka w Gminie Kościerzyna
W dniu 15 stycznia 2013 r. na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
zamieszczona została „Ostateczna
lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo
- Dostępność – Rozwój (Edycja
2013)”. Zmiana zasad finansowania
oraz wysokie drugie miejsce na liście rankingowej spowodowały, że
Gmina Kościerzyna zamiast pier-

wotnych 30% - otrzymała 50% dofinansowania do modernizacji drogi
gminnej nr 187068G, czyli drogi do
Łubiany. Wartość zadania wynosi
2.542.470 zł, z czego połowę sfinansuje budżet państwa.
3. Złożono wniosek na utworzenie
przedszkola w Wąglikowicach
W dniu 7.01.2013 r. Gmina Kościerzyna złożyła wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty” Poddziałania
9.1.1 „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” o dofinansowanie wyposażenia i funkcjonowania
przedszkola w Wąglikowicach.
Kwota projektu to 300.000 zł.
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Ruszył Ośrodek Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu
Dnia 9 stycznia 2013 roku w OKiE
w Nowym Klinczu odbyło się spotkanie organizacyjne z osobami,
które pozytywnie odpowiedziały na
zaproszenie Zakładu Sportu, Kultury
i Turystyki w celu utworzenia sekcji
kulturalnych w Ośrodku Kultury i
Edukacji. Na zajęcia zaproponowane
przez ZSKiT zgłosiło się łącznie 60
osób z terenu Gminy Kościerzyna.
Zajęcia rozpoczęły się 14 stycznia.
Jednak cały czas zapraszamy wszystkich zainteresowanych ciekawym
spędzaniem wolnego czasu. Warto
spędzić go właśnie razem z nami!
Harmonogram pracy Ośrodka Kul-

tury i Edukacji w Nowym Klinczu:
Poniedziałek: godzina 17.30 zajęcia
Sekcji Gitar, godzina 19.00 zespół
muzyczny „Death Beat”. Środa: godzina 16.00 zajęcia taneczne grupa
młodsza, godzina 17.00 zajęcia taneczne grupa starsza, godzina 16.00
zespół muzyczny „Death Beat”, godzina 18.00 zajęcia fotograficzne,
godzina 20.00 Orkiestra Dęta Gminy
Kościerzyna. Piątek: godzina 18.00
Zespół Folklorystyczny „Kaszubskie
Nuty”, godzina 18.00 Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Klincza.
G. Daszkowski

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna
Na początku grudnia 2012 roku został przedłożony przez Wykonawcę
projekt zmiany studium dla obszaru
w granicach administracyjnych Gminy Kościerzyna. W dniu 19 grudnia
2012 roku odbyło się posiedzenie
gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w sprawie wydania
opinii o projekcie zmiany studium.

Następnie, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt zmiany studium
został wysłany do 43 organów i jednostek właściwych w celu uzyskania
uzgodnień i opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium. Obecnie do urzędu wpływają
pisma w powyższej sprawie. Po

otrzymaniu wszystkich odpowiedzi i
wprowadzaniu zmian wynikających
z uzyskanych uzgodnień i opinii,
projekt zmiany studium zostanie
wyłożony do publicznego wglądu.
W wyznaczonym terminie osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne będą mogły wnosić
uwagi dotyczące projektu zmiany

studium. Po uchwaleniu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
organ przystąpi do zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych
obrębów Gminy Kościerzyna.
M. Kleinschmidt

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Zimowa aura zmusza nas do prac
przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi na drogach gminnych. Najbardziej ekstremalne warunki na
drogach występują w momencie
opadów deszczu i deszczu ze śniegiem przy temperaturze powietrza
granicach 0-3 ºC. Taka sytuacja w
tym sezonie zimowym miała już
miejsce dwukrotnie. Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna sypał mieszankę piaskowo-solną i
sam piasek nie tylko na głównych

szlakach, ale też na odcinkach
mniej uczęszczanych, szczególnie
na podjazdach i skrzyżowaniach
dróg. Od początku sezonu zimowego 2012/2013 wysypano już ponad
300 ton mieszanki piaskowo-solnej.
Do dyspozycji mieszkańców gminy
rozwieziono – w miejsca uzgodnione z sołtysami – ponad 150 ton
piasku. Przy odśnieżaniu dróg zatrudniono obcy sprzęt w postaci
ciągników rolniczych z pługami
– 15 szt. oraz dwa samochody cię-

żarowe z pługami i piaskarkami. W
rejonie Wąglikowic pracuje ciągnik
z rozrzutnikiem piasku. Ceny pracy sprzętu wahają się w granicach
125 – 180 zł/1 godz. W bieżącym
sezonie zimowym wydatkowano
już około 100 tys. zł. (bez kosztów
utrzymania ekipy drogowej). Poza
zimowym utrzymaniem dróg ekipa drogowa zajmuje się usuwaniem
drzew i krzaków zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Na początku stycznia br. udało się

ściąć m.in. drzewa rosnące blisko
linii energetycznych w Kościerskiej
Hucie. Dzięki przychylności Zakładu Energetycznego, który odpiął
przewody na słupach, można było
bezpiecznie powalić kłody drzew.
Pozyskane z wycinki drzewce przeznaczono dla potrzeb sal wiejskich
w Kościerskiej Hucie, Kaliskach,
Małym Klinczu, Wielkim Klinczu
oraz szkoły w Niedamowie.

Sprzedaż gruntów w Grzybowie
W dniu 27 grudnia 2012 r. została podpisana umowa sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn.
nr 202/14 o pow. 6,1330 ha położonej w obrębie Grzybowo na
rzecz firmy STUNOBET-MIGACZ spółka z o.o. z siedzibą w
miejscowości Kuzki. Sprzedaż
nastąpiła w trybie II przetargu
ustnego nieograniczonego. Uzyskana cena sprzedaży wyniosła
882.292,53 zł. (brutto). Zgodnie
z planem miejscowym zago-

spodarowania
przestrzennego
przedmiotowa działka znajduje
się na obszarze przeznaczonym
pod tereny zabudowy rzemieślniczej i przemysłowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Zamierzeniem firmy jest
wybudowanie zakładu produkującego słupy betonowe i zatrudniającego docelowo około 60
osób.
M. Kleinschmidt

Z. Malek
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Ważna informacja na temat odbioru odpadów
W związku ze zmianą przepisów
prawnych w zakresie sposobu organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości i przejęciem
odbioru z dniem 1 lipca 2013 roku
przez Związek Gmin Wierzyca,
wszyscy właściciele nieruchomości

muszą indywidualnie złożyć dyspozycje rozwiązania umowy z firmą
świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych.
Dyspozycję taką należy przesłać
właściwej firmie do końca marca
2013 roku ze wskazaniem okre-

su wypowiedzenia z dniem 1 lipca
2013 roku. Nie złożenie odpowiedniej dyspozycji skutkować może
podwójną opłatą za odbiór odpadów.
Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
nie uległy zmianie. Adresy firm:

SITA Pomorze, ul. Przemysłowa 10,
83-400 Kościerzyna, tel.586865205;
Usługi Transportowe Stanisław
Staubach, ul. Miodowa 10, 77-127
Nakla, tel. 598231860, 721564553.
K. Lisakowski

Co dalej ze „śmieciami”?
W związku z nowelizacją ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z 2012 roku Gmina Kościerzyna wraz z 5 gminami powiatu kościerskiego oraz 13 gminami powiatu
starogardzkiego i Gminą Przywidz
przystąpiła do Związku Gmin Wierzyca, którego głównym zadaniem
jest realizacja znowelizowanych
zapisów wspomnianej ustawy. Do
podstawowych zadań związanych
z realizacją tzw. ustawy śmieciowej
należą selektywna zbiórka odpadów
oraz ich odbiór od mieszkańców i
dostarczenie do Zakładu Utylizacji,
który w regionie, do którego została
przypisana również Gmina Kościerzyna, znajduje się w Starym Lesie
niedaleko Starogardu Gdańskiego.
Ze względu na podjęte przez władze
Gminy Kościerzyna przed kilkoma
laty decyzje, nasze wysypisko śmieci
w Gostomiu w Wojewódzkim Planie
Gospodarowania Odpadami zostało
przeznaczone od odbioru głównie
balastu (m.in. wszystkiego, co pozostaje po selektywnej zbiórce odpadów), co oznacza, że od 1 stycznie br.
nie można na nim składować odpadów zmieszanych (tych, które zbieramy w niebieskich koszach). Aby
zrealizować zapisy znowelizowanej
ustawy Związek Gmin Wierzyca
przyjął szereg uchwał regulujących
zasady gospodarki odpadami. Chcemy przybliżyć zapisy tych uchwał,
które mają praktyczne znaczenie dla
naszych mieszkańców. W pierwszej
kolejności przedstawiamy kwestię
selektywnej zbiórki odpadów – będą
one odbierane od właścicieli nieru-

chomości w trzech podstawowych
grupach odpadów, do których będą
przypisane określone kosze:
- „BIO” – odpady tzw. kuchenne
frakcji stałej takie jak: pozostałości
potraw i produktów – resztki warzyw i owoców, a także rośliny domowe – kwiaty cięte i doniczkowe
itp. oraz tzw. zielone, pochodzące z
pielęgnacji ogródków oraz terenów
zielonych takie jak: rośliny, trawa,
chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp. ulegające
biodegradacji;
- „SUROWCE” – opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowe
takie jak: opakowania po wodzie,
napojach, sokach, mleku, środkach
czystości, szamponie, płynie do kąpieli, serkach, jogurtach, lodach,
tłuszczach, folie, doniczki, zakrętki
do butelek i opakowań itp., czysty
styropian i opakowania ze styropianu, makulatura i tkaniny, szkło
(butelki, słoiki, szklanki, opakowania szklane), metale (puszki po konserwach, aluminiowe po napojach,
opakowania metalowe, zakrętki do
słoików i butelek, opakowania po
dezodorantach, garnki, narzędzia,
drobny złom);
- „ZMIESZANE” – odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są
opakowaniami, ceramika (porcelana,
naczynia, talerze, doniczki), odpady
mineralne, popioły z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalka techniczna, prospekty, foliowane
i lakierowane katalogi, odpady, które powstały w wyniku prowadzenia
drobnych prac remontowych.

Odbieranie tych odpadów będzie
odbywało się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Związek Gmin
Wierzyca zawrze umowę na odbiór
odpadów – ten przedsiębiorca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne,
a także odpady wielkogabarytowe
oraz zużyte opony oraz odpady elektryczne i elektroniczne będą odbierane co najmniej dwa razy w roku.
Odpady budowlano-remontowe i
rozbiórkowe w ilości nie większej
niż 1 m3 odbierane będą jeden raz w
roku na indywidualne zgłoszenie z
gospodarstwa domowego.
Dokonano wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata ta będzie
stanowić stawkę liczoną od gospodarstwa domowego – dokonując rozróżnienia na gospodarstwa jedno i
wieloosobowe. Stawka ta wynosi:
1. W przypadku braku selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (zbieramy wszystkie odpady w jednym
koszu bez segregacji):
- od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 30 zł miesięcznie
- od gospodarstwa domowego wieloosobowego – 60 zł miesięcznie
2. W przypadku selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
- od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 20 zł miesięcznie
- od gospodarstwa domowego wieloosobowego – 41 zł miesięcznie

Natomiast w przypadku właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady ustalono opłatę za pojemnik
również różnicując te opłaty w zależności od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie czy też nie.
Opisane wyżej uregulowania, zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wejdą w życie w dniu 1 lipca
2013 roku. Regulacje prawne zawarte w przywołanej nowelizacji były i
nadal są wielokrotnie krytykowane.
W najbliższym czasie Sejm i Senat
RP mają zająć się poprawkami do
tej ustawy. Te najbardziej znaczące
dotyczą tego, czy będzie można łączyć ze sobą różne metody naliczania stawki za odbiór odpadów – np.
czy będzie można zróżnicować tę
stawkę w przypadku gospodarstwa
domowego uzależniając ją od ilości
osób w nim zamieszkujących – tak
by gospodarstwa domowe 3-4 osobowe mogły płacić mniejszą stawkę niż
gospodarstwa np. 8-osobowe. Kolejną ważną kwestią jest sprawa koszy
na śmieci – zgodnie z obowiązującą
ustawą zapewnienie odpowiedniej
ilości koszy leży po stronie właściciela nieruchomości (gospodarstwa
domowego) – proponowana zmiana ma umożliwić przełożenie tego
obowiązku na firmę, która będzie te
odpady odbierać. O tych ewentualnych zmianach i konsekwencjach dla
mieszkańców poinformujemy po ich
wprowadzeniu w życie.
G. Piechowski

Masz problem z alkoholem? Chcesz
przestać pić? Przyjdź – posłuchaj
– może zostaniesz z nami!

AL-ANON w Łubianie
zaprasza na spotkania

Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie. Jaki
jest nasz cel? Trwać w trzeźwości i
pomagać innym w jej osiągnięciu. W
jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy siłę i
nadzieję do wytrwania w trzeźwości.

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

Może i dla Ciebie nadejdą te radosne
dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz.
Z pogodą ducha na twarzy świat jest
piękny. W każdą środę o godz. 18:00
zapraszamy na MITING AA Grupy ISKRA w pomieszczeniach Hali
Sportowej w Wielkim Klinczu.

„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.
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Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej

Kościerska halówka wróciła po
przerwie i jak zwykle przyniosła
ciekawe widowiska. Na półmetku
rozgrywek I ligi drużyna Eko-Domu oraz ABC Polaszki mają cztero
punktową przewagę nad trzecim w
tabeli Jareksem Grabowo. W drugiej

lidze z czterech dotychczasowych
liderów pozostało dwóch – MastersTeam, Tropikana - a najbardziej
dramatyczny był pojedynek Ubezpieczenia Maliszewski z Tencom-polem, mecz był bardzo emocjonujący i wyrównany W pierwszej

części skutecznością imponowali
Maliszewscy, którzy wypracowali
sobie 2 gole zaliczki. Okazało się
to jednak zbyt mało, by utrzymać
prowadzenie, Tencom-pol na trzy
sekundy przed końcem regulaminowego czasu strzelił bramkę dają-

cą remis. Sytuacja w trzeciej lidze
rysuje się następująco: po dziewięciu kolejkach stawce przewodzą ex
aequo Pub-ik Team oraz Przeciąg
Gryf Kościerzyna.
M. Helta

Gminna Liga Piłki Siatkowej
Ruszają rozgrywki Gminnej Ligi
Piłki Siatkowej o puchar Wójta
Gminy Kościerzyna, do rozgrywek przystąpi 8 drużyn z całego
województwa. Zmagania siatkarzy
rozpoczną się w pierwszy weekend
lutego i potrwają do kwietnia. Liga
rozgrywana będzie systemem jeden

mecz każdy z każdym. Następnie
zgodnie z osiągniętymi wynikami
wyłonione zostaną cztery najlepsze drużyny, które rozegrają między sobą rundę play-off. W rundzie
play-off drużyna, która zajmie miejsce pierwsze zagra w parze z drużyną, która zajęła miejsce czwarte

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej,
wymagającej interwencji pomocy społecznej, należy
zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9
- telefonicznie pod numerem 58 686 65 57 lub 58 680 85 82,
kom. 606 435 337
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.
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po rundzie zasadniczej. Drugą parę
tworzyć będą drużyny z miejsc dwa
i trzy. W rundzie play-off między
drużynami zostanie rozegrany
mecz i rewanż. Drużyna, która wygra oba spotkania awansuje do finału rozgrywek, natomiast przegrana
grać będzie o miejsce trzecie. Spo-

tkania rozgrywane będą w Centrum
Sportu i Rekreacji w Skorzewie
oraz w Hali Sportowej w Wielkim
Klinczu. Organizatorem rozgrywek
jest Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna.
M. Helta

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
- Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
- Starszy strażnik Adam Niklas, 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 - 603 568 219
- 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

