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Uroczyste otwarcie sali wiejskiej w Niedamowie

18 marca 2013 roku w Niedamowie 
odbyło się uroczyste otwarcie sali 
wiejskiej. Sala została wybudowa-
na w ramach projektu pt. „Budowa 
sali wiejskiej w Niedamowie jako 
sali do ćwiczeń zespołu Chochli-
ki, miejsce spotkań mieszkańców 
i KGW”. Obiekt ten ma służyć 
lokalnej społeczności sołectwa 
Niedamowo oraz sołectwa Dębo-

góry, być miejscem spotkań Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz salą 
ćwiczeń zespołu folklorystyczne-
go „Chochliki”. Inwestycja była 
współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” – operacja, która 
odpowiada warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. O oprawę arty-
styczną zadbał Zespół „Chochli-
ki” ze Szkoły Podstawowej w 
Niedamowie prezentując okolicz-
nościowy program artystyczny. 

Mamy nadzieję, że od pierwszych 
dni funkcjonowania nowo odda-
nego obiektu zatętni w nim życie 
poprzez aktywność mieszkańców 
Niedamowa oraz Dębogór. 

G. Daszkowski
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III Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Kościerzyna

W niedzielne popołudnie 3.03.2013 
roku w hali sportowo-widowisko-
wej w Wielkim Klinczu odbył się 
III Gminny Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Kościerzyna. W 
tegorocznych zmaganiach o tytuł li-
dera wzięło udział 7 zespołów. Koła 
Gospodyń Wiejskich, które rywali-
zowały, to: Kaliska Kościerskie, Lo-
ryniec, Nowy Klincz, Mały Klincz, 
Skorzewo, Wąglikowice, Wielki 
Klincz. Aktywne Panie zmagały się 
w pięciu konkurencjach: „Tablica 
- wizytówka koła”, „chleb” - oceną 
był smak chleba, „Moda kapelusz” 
-  prezentacja modelki, „śpiew”:  2 
piosenki z własnym podkładem mu-
zycznym – pierwsza ludowa, dru-
ga dowolna oraz „taniec ludowy”. 
Barwna prezentacja KGW, ciekawe 
inspiracje wystawowe oraz zabawne 

i pomysłowe kreacje to tylko dodat-
ki do aktorskich popisów aktyw-
nych Pań, mieszkanek Gminy Ko-
ścierzyna, jakie mogliśmy zobaczyć 
w trakcie imprezy. Panie wykazały 
się wielką kreatywnością, umiejęt-
nościami  aktorskimi. Poziom, któ-
ry zaprezentowały nasze Panie, jest 
bardzo wysoki. Zaangażowanie, któ-
re włożono w przygotowanie się do 
konkurencji – pomysły, sposób prze-
kazu dostarczały widowni mnóstwo 
dobrego humoru i atrakcji. Komisja 
oceniająca miała niejednokrotnie 
problem, ponieważ po raz pierwszy 
jury publicznie po każdej konkuren-
cji przedstawiało przyznane punkty. 
W tegorocznym jury zasiadali: Pani 
Barbara Ditrich - przedstawicielka 
PODR w Gdańsku, Pan Andrzej 
Cybulski - z zawodu kucharz, Pan 

Sławomir Tuszkowski -  Kierownik  
Muzyczny Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Kościerzyna” oraz 
Pan Piotr Hałuszczak - Prezes Wo-
jewódzkiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w 
Gdańsku. Każda prezentacja  wzbu-
dzała  wśród wypełnionej po brzegi 
widowni aplauzy braw i śmiechu, 
gdyż gospodynie pokazały swoje 
umiejętności aktorskie, kabareto-
we, jak i taneczne w bardzo cieka-
wych choreografiach.  Największą  
kreatywnością wszystkie zespoły 
wykazały w konkurencji Moda – 
Kapelusz; KGW z Kalisk zachwy-
ciło jury i publiczność przepięknym 
kapeluszem z biało-czerwonych 
róż, KGW Mały Klincz nie zostały 
dłużne i  modelka zaprezentowała 
fantazyjny kapelusz z czerwonych 

różyczek, panie ze Skorzewa  kape-
lusz -abstrakcja – akcesoria  kuchen-
no-ogrodnicze na głowie czy wersja 
sukienka - kapelusz - prezentacja 
pań z Wąglikowic. Talenty wokalne 
i taneczne – zorba, walc, taniec ka-
szubski, krakowiak, cygański i ba-
warski w dwóch wersjach, a zwłasz-
cza w wykonaniu Koła Gospodyń 
Wiejskich Wąglikowice zrobił furo-
rę i przyniósł zwycięstwo III Turnie-
ju Gminnego. II miejsce zajęły panie 
z KGW Nowy Klincz, a III miejsce 
KGW z Kalisk Kościerskich. Laure-
atki I miejsca - KGW Wąglikowice 
reprezentowały Gminę Kościerzyna 
na IV Powiatowym Turnieju KGW 
w Lipuszu w dniu 16.03.2013 roku. 
Zajęły tam drugie miejsce.

M. Lamkiewicz-Czechowska

Szkolenie z „Udzielenia pierwszej pomocy” w Kaliskach Kościerskich

Kolejne szkolenie z „Udzielenia 
pierwszej pomocy” zorganizowane 
przez Zakład Sportu, Kultury i Tu-
rystyki odbyło się dnia 2 marca 2013 
r. w sali wiejskiej w Kaliskach Ko-
ścierskich. Inicjatorem spotkania był 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kaliskach Kościerskich. Jak ważna 
jest umiejętna i szybka reakcja drugie-
go człowieka przy udzielaniu pierw-
szej pomocy osobie poszkodowanej 
nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlatego 
też osobami, które szkoliły druhów z 
Kalisk Kościerskich, były osoby prak-

tykujące i mające na co dzień do czy-
nienia z udzielaniem pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Panie prowadzące 
szkolenie są ratowniczkami Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go, zatem w sposób treściwy i prak-
tyczny przedstawiły oraz zobrazowały 
różnego rodzaju sytuacje, które mogą 
przyczynić się do utraty zdrowia, a na-
wet życia osoby poszkodowanej. Istot-
nym elementem szkolenia były zajęcia 
praktyczne, które każdy uczestnik 
musiał wykonać samodzielnie pod 
okiem ratowniczek i co warto zazna-
czyć - często kilkakrotnie, aby pra-
widłowo i zgodnie z zasadami ratow-
nictwa m.in. zaopatrzyć ranę podczas 
krwotoku z tętnicy szyjnej, a także 
ocenić stan poszkodowanego (czy jest 
przytomny czy też nie i czy oddycha). 
Następnie każdy dokonywał reanima-
cji, oczywiście na fantomie dorosłym i 
na fantomie dziecięcym, co wzbudziło 
dużo emocji, gdyż bardzo trudno w 
sposób opanowany udzielić pierw-
szej pomocy. Jak duża jest potrzeba 

wśród społeczeństwa  organizowania 
tego typu szkoleń świadczyć może 
frekwencja, a mianowicie w szkoleniu 
brało udział 16 druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaliskach Kościer-
skich i wszyscy ocenili szkolenie jako 
profesjonalne, zarówno pod względem 
merytorycznym, jak i praktycznym. 
Jesteśmy świadomi, jak ważne jest 
udzielenie pomocy osobie poszkodo-
wanej w pierwszych minutach od za-
istniałej sytuacji, która może zagrozić 
naszemu zdrowiu, a także życiu. 

Marlena Bachewicz - Sekretarz OSP 
Kaliska Kościerskie  
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Wybraliśmy sołtysów
3 marca 2013 r. w 15 sołectwach Gminy Kościerzyna odbyły się wybory sołeckie. Mieszkańcy Gminy Kościerzyna wybierali sołtysów w następujących 
sołectwach: Gostomie, Juszki, Kłobuczyno, Korne, Kościerska Huta, Łubiana, Mały Podleś, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Sarnowy, Skorze-
wo, Wielki Klincz, Wieprznica, Zielenin. W pozostałych 21 sołectwach zgłosił się tylko jeden kandydat, co oznacza, że nie było tam potrzeby organizo-
wania głosowania. Ponadto w 5 sołectwach odbyły się wybory do Rad Sołeckich. Wszystkim sołtysom i członkom Rad Sołeckich składamy gratulacje 
życząc owocnej pracy na rzecz lokalnych społeczności! W kadencji 2013-2019 sołtysami w Gminie Kościerzyna zostali:

Sołectwo Sołtys
Czarlina Jerzy Landowski

Częstkowo Edmund Kubisz

Dębogóry Bogusława Radkowska

Dobrogoszcz Edmund Dering

Gostomie Ryszard Mański

Grzybowo Jan Zaborowski

Juszki Karol Wysiecki

Kaliska Bożena Cieszyńska

Kłobuczyno Wiesław Kleinschmidt

Korne Mirosław Hapka

Kościerska Huta Ryszard Zaborowski

Kościerzyna Wybudowanie Jan Nakielski

Loryniec Bernarda Pellowska

Łubiana Marcin Żurek

Małe Stawiska Władysław Kuczkowski

Mały Podleś Krystyna Kuczkowska

Mały Klincz Krystyna Kubizna

Niedamowo Danuta Szczepańska

Nowa Kiszewa Teresa Jankowska

Nowa Wieś Wojciech Burandt

Nowy Podleś Andrzej Knitter

Nowy Klincz Mirosława Niklas

Puc Roman Skerka

Rotembark Sylwester Szwichtenberg

Sarnowy Tadeusz Bober

Skorzewo Katarzyna Formela

Stawiska Ludwika Kama

Sycowa Huta Tadeusz Szczypior

Szarlota Leon Kąkol

Szenajda Zbigniew Czucha

Wąglikowice Stanisław Kerlin

Wdzydze Józef Brzeziński

Wielki Klincz Krystyna Marczyk

Wielki Podleś Edmund Lass

Wieprznica Mieczysław Cieszyński

Zielenin Jerzy Miętki
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. 
U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży 
nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna, zapisane 
w KW GD1E/00015187/3, położone w obrębie Mały Klincz:
zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno-
stojącą, ozn. nr:
- 197 o pow. 0,1079 ha, cena netto 43.850 zł. plus 10.085,50 zł. 
podatku VAT
- 198 o pow. 0,1080 ha, cena netto 43.891 zł. plus 10.094,93 zł. 
podatku VAT
- 199 o pow. 0,1080 ha, cena netto 43.891 zł. plus 10.094,93 zł. 
podatku VAT
- 200 o pow. 0,1066 ha, cena netto 43.322 zł. plus  9.964,06 zł. 
podatku VAT
- 201 o pow. 0,1066 ha, cena netto 43.322 zł. plus  9.964,06 zł. 
podatku VAT
- 202 o pow. 0,1079 ha, cena netto 43.850 zł. plus 10.085,50 zł. 
podatku VAT

- 203 o pow. 0,1079 ha, cena netto 43.850 zł. plus 10.085,50 zł. 
podatku VAT
- 204 o pow. 0,1079 ha, cena netto 43.850 zł. plus 10.085,50 zł. 
podatku VAT,
zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone pod tereny zabudowy rzemieślniczej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozn. nr:
- 291 o pow. 0,1622 ha, cena netto 65.756 zł. plus 15.123,88 zł. 
podatku VAT
- 293 o pow. 0,2000 ha, cena netto 81.080 zł. plus 18.648,40 zł. 
podatku VAT
- 294 o pow. 0,2000 ha, cena netto 81.080 zł. plus 18.648,40 zł. 
podatku VAT.
Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu 
w/w nieruchomości, mogą składać  udokumentowane wnioski do 
dnia 26 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Po tym 
terminie roszczenie do prawa pierwszeństwa w nabyciu przedmio-
towych nieruchomości nie będzie  przysługiwało.

13 marca w Urzędzie Gminy Ko-
ścierzyna na zaproszenie Wójta 
Gminy Grzegorza Piechowskie-
go odbyło się spotkanie zarządów 
trzech działających na terenie 
Gminy Kościerzyna Kół Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów z wła-
dzami gminy. Od kilku lat aktyw-
nie na terenie Gminy działają Koła 
w Wielkim Klinczu, Łubianie i od 
niedawna w Kłobuczynie. Podczas 
spotkania dyskutowano na nastę-
pujące tematy: współpraca mię-
dzy Kołami i Gminą Kościerzyna, 
współorganizacja Spartakiady Se-

niorów w Wielkim Klinczu, pro-
pozycje formy dni seniora w 2013 
roku. Rozmawiano również na te-
mat możliwości pozyskania środ-
ków finansowych na wsparcie ak-
tywności osób starszych z budżetu 
Gminy Kościerzyna oraz Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Przedstawiciele władz organizacji 
emerytów i rencistów zapropono-
wali utworzenie Rady Seniorów w 
Gminie Kościerzyna jako organu 
doradczego dla Wójta Gminy.

G. Świtała

Spotkanie z kołami emerytów

Turniej wiedzy pożarniczej
Na sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Kościerzyna w dniu 19.03.2013 r. od-
były się eliminacje gminne XXXVI 
„Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej” dla młodzieży w wieku 
od lat 10 do 19 pod hasłem „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji 
gminnych przystąpiła młodzież, która 
uzyskała najlepsze wyniki na etapie 
szkolnym. Nad weryfikacją ocen po-
szczególnych prac uczestników oraz 
sprawnym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja w składzie: Mł. Kpt. 
Jacek Szyszka - przedstawiciel Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Koście-
rzynie oraz pracownik Urzędu Gminy 
Kościerzyna Przemysław Ostrowski. 
Uczestnicy turnieju wykazali się du-
żym poziomem o pożarnictwie, o 
czym świadczą uzyskane wyniki z 
testu, jaki każdy musiał rozwiązać. Po 
rozwiązaniu testu została wyłoniona 
najlepsza trójka uczestników, która to 

przystąpiła do etapu odpowiedzi ust-
nych. Komisja wyłoniła najlepszych 
uczestników reprezentujących gminę 
Kościerzyna na turnieju powiatowym 
zaplanowanym na dzień 26.03.2013 r. 
Do eliminacji powiatowych zakwali-
fikowali się: Grupa wiekowa – 10-13 
lat: Karolina Olszewska z Kościerskiej 
Huty (SP Kaliska) II. Grupa wiekowa 
– 14-16 lat: Martyna Błaszkowska z 
Łubiany (ZK Łubiana). Na zakończe-
nie konkursu każdy z uczestników 
otrzymał nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Kościerzyna. W Turnie-
ju wiedzy pożarniczej uczestniczyli 
następujący uczniowie: Szkoła podsta-
wowa: Wiktoria Gusarska – SP Nowy 
Klincz, Daria Peek – ZK Łubiana, Szy-
mon Pirch – ZS Wielki Podleś, Robert 
Brzoskowski – SP Niedamowo, Julia 
Bazychowska – ZS Skorzewo, Karoli-
na Olszewska – SP Kaliska, Weronika 
Piankowska – ZS Wąglikowice, Jakub 

Napientek – SP Korne. Gimnazjum: 
Weronika Fijał – PG Wielki Klincz, 
Martyna Błaszkowska – ZK Łubiana, 
Dominika Lass – ZS Wielki Podleś, 
Marek Gański – ZS Skorzewo, Michał 

Kosznik – ZS Wąglikowice. Wszyst-
kim uczestnikom Turnieju gratuluje-
my wiedzy pożarniczej!

P. Ostrowski
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W roku 2013 wzorem lat ubiegłych, 
na terenie gminy Kościerzyna re-
alizowany będzie program prac 
społecznie-użytecznych. Program 
ten wychodzi naprzeciw zainte-
resowaniu samych osób bezro-
botnych oraz zapotrzebowaniu na 
prace porządkowe w sołectwach. 
Zgodnie z porozumieniem zawar-
tym z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Kościerzynie prace społecznie-
-użyteczne będzie można zapropo-
nować 75 osobom, a w miesiącach 

letnich nawet 100 bezrobotnym ko-
rzystającym z pomocy społecznej 
i jednocześnie zarejestrowanym w 
PUP Kościerzyna. Prace rozpoczną 
się w miesiącu marcu i zakończą w 
grudniu 2013 roku. Przed rozpo-
częciem pracy osoby bezrobotne, 
które wyraziły chęć uczestnictwa 
w programie zostały przeszkolone 
z przepisów w zakresie BHP i p-
-poż, a szkolenie odbyło się w sali 
Urzędu Gminy w Kościerzynie. 
Wykonujący prace społecznie-uży-

teczne będą podlegać bezpośrednio 
sołtysom, którzy zlecać im będą 
prace na terenie sołectwa, takie 
jak: sprzątanie ulic, dróg, chodni-
ków, prace porządkowe w zakre-
sie utrzymania zieleni w parkach 
wiejskich, boiskach sportowych, 
placach zabaw, prace przy zale-
sianiu gruntów gminnych, pomoc 
w pracach domowych u osób wy-
magających opieki osób drugich. 
Za pracę osoby bezrobotne będą 
otrzymywać 7,70 zł za godzinę, 

pracować 2 godziny dziennie i nie 
więcej niż 44 godziny w miesiącu. 
Korzyści płynące z realizacji tego 
programu to niewątpliwie ładniej-
szy wygląd naszych wsi, ale też 
satysfakcja (nie tylko finansowa) 
osób bezrobotnych z wykonywanej 
pracy. Ale najważniejsze jest to, że 
część mieszkańców pozyska pracę, 
co jest pożądanym efektem tego 
programu.

Red.

Prace społecznie użyteczne

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. Dotacja na zajęcia na Orliku
Gmina Kościerzyna po raz kolejny 
otrzymała środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na dofinanso-
wanie zadania „Orlik 2012” w Łu-
bianie. Jest to jedyny taki obiekt 
w naszej Gminie i to już tradycja, 
że co roku aplikujemy o te środki i 
je otrzymujemy. Środki pozyskane 
z Ministerstwa pozwolą na zorga-
nizowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla wszystkich miesz-
kańców Gminy Kościerzyna oraz 
innych chętnych chcących aktyw-
nie spędzić wolny czas. Jak co roku 

Orlik również posłuży do organiza-
cji różnych wydarzeń sportowych, 
takich jak turnieje piłkarskie, siat-
karskie itp.
2. Bezpieczna przystań
Gmina Kościerzyna przystąpiła do 
konkursu, ogłoszonego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, w ramach programu „Świetlica- 
Dzieci -Praca” na rzecz wsparcia 
dziecka i rodziny w gminie w latach 
2011-2015. Jednostką bezpośrednio 
wykonującą zadanie jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie, który złożył ofertę 

realizacji zadania publicznego w 
zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji życiowej oraz wyrów-
nywania szans tych rodzin i osób. 
Projekt nosi nazwę „Bezpieczna 
przystań” i ma być realizowany w 
okresie VI/2013 do XII/2013. Wnio-
skowana kwota dotacji: 40.000 zł.
3. Złożono wniosek o asystenta 
rodziny
W związku z ogłoszeniem przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej w Warszawie „Resortowe-
go programu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej na rok 
2013 Asystent rodziny i koordy-
nator rodzinnej pieczy zastępczej” 
Gmina Kościerzyna w miesiącu 
II/2013 złożyła ofertę konkursową 
ubiegając się o realizację zadania. 
Jednostką bezpośrednio wykonują-
cą zadanie ma być Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kościerzy-
nie. Złożono ofertę o dofinansowa-
nie zadania w wysokości 30.000 zł. 
Środki te mają zostać przeznaczone  
na zatrudnienie   asystenta rodziny 
w Gminie Kościerzyna, w okresie 
od I/2013 do XII/2013. 

Podziękowanie
Mieszkańcy wsi Szenajda dziękują Wójtowi Grzegorzowi 
Piechowskiemu i Radzie Gminy Kościerzyna za utworzenie 
sołectwa.

Sołtys Zbigniew Czucha wraz z Radą Sołecką: Ireną Czucha 
i Michałem Mrowińskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie  
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymaga-
jącej 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.

Zapraszamy na Powiatowy Dzień Dziecka we Wdzydzach
Wójt Gminy Kościerzyna, Starosta 
Kościerski oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wdzydz serdecznie za-
praszają mieszkańców gminy Ko-
ścierzyna wraz ze swoimi pociecha-
mi na IX Powiatowy Dzień Dziecka 
we Wdzydzach, który zostanie zor-
ganizowany w dniu 29 maja 2013 
roku w godzinach od 9.30 do 15.00 

w Zajeździe u Sołtysa. Przewiduje-
my bardzo dużo atrakcji tj.: występ 
klauna, pokaz magii, występy arty-
styczne młodzieżowych zespołów 
tanecznych oraz regionalnych itp., 
liczne konkursy z mnóstwem na-
gród, programy tematyczne przy-
gotowane przez Policję, Starostwo 
Powiatowe w Kościerzynie oraz 

Zespół Parków Krajobrazowych 
w Słupsku, pokaz specjalistycz-
nego sprzętu w dyspozycji Poli-
cji i Państwowej Straży Pożarnej, 
nieodpłatne zjeżdżalnie, bungee, 
kule wodne, zamki dmuchane itp. 
Wszystko za darmo! Zapewniamy 
dzień niesamowitych wrażeń. Na 
organizację tej imprezy Stowarzy-

szenie Przyjaciół Wdzydz otrzyma-
ło dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, w ramach Progra-
mu Osi 4 Leader poprzez Lokalną 
Grupę Działania LGD Stolem.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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HARMONOGRAM
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie  gminy Kościerzyna w  2013  roku

Miejscowość Data szczepienia Godziny szczepienia Miejsce szczepienia
Loryniec

03.04.2013

8.30 – 9.00 wyznaczy sołtys
Czarlina 9.30 – 9.45 wyznaczy sołtys

Wąglikowice 10.00 – 10.20 wyznaczy sołtys
Wdzydze 11.00 – 11.15 wyznaczy sołtys

Gołuń 11.45 – 12.00 wyznaczy sołtys
Skoczkowo 12.15 – 12.30 wyznaczy sołtys

Nowy Klincz (p. Klasa)

04.04.2013

8.30  -  8.45 wyznaczy sołtys
Nowy Klincz (p. sołtys) 9.00  -  9.20 wyznaczy sołtys

Maly Klincz 10.00 - 10.20 wyznaczy sołtys
Puc 10.30 - 10.45 wyznaczy sołtys

Dąbrówka 11.00 - 11.10 wyznaczy sołtys
Szarlota 15.00 - 15.20 wyznaczy sołtys
Rybaki 15.30 - 15-45 wyznaczy sołtys

Wierzysko

05.04.2013

8.30 – 8.40                   wyznaczy sołtys
Rotembark 9.00 – 9.15                    wyznaczy sołtys

Juszki 9.30 –  9.45                       wyznaczy sołtys
Sarnowy 10.20 – 10.35                     wyznaczy sołtys
Stawiska 11.00– 11.15                      wyznaczy sołtys

Wieprznica 14.00 - 14.30   wyznaczy sołtys     
Zielenin 15.00 - 15.30 wyznaczy sołtys

Dębogóry

06.04.2013

13.00 - 13.30 wyznaczy sołtys   
Nowa Kiszewa 14.00-  14.30                     wyznaczy sołtys
Małe Stawiska 15.00 - 15.15                      wyznaczy sołtys

Szenajda 15.30 - 15.45                      wyznaczy sołtys
Będominek

08.04.2013
15.45 – 16.00 wyznaczy sołtys

Wielki Klincz 16.30 – 17.20 wyznaczy sołtys
Kościerska Huta

09.04.2013

9.00  –  9.15 wyznaczy sołtys
Dobrogoszcz 9.30  – 9. 45 wyznaczy sołtys
Nowa Wieś 10.00 – 10.15 wyznaczy sołtys

Kaliska 10.30 – 10.50 wyznaczy sołtys
Kłobuczyno 11.10-  11.30 wyznaczy sołtys
Sycowa Huta

10.04.2013

8.45 – 9.00 wyznaczy sołtys
Lizaki 9.10 – 9.30 wyznaczy sołtys

Grzybowo 9.50 – 10.20 wyznaczy sołtys
Grzybowski Młyn 10.40 – 11.00 wyznaczy sołtys

Fingrowa Huta

11.04.2013

13.30 – 13.40 wyznaczy sołtys
Częstkowo (doprowadza Ludwikowo) 14.00 – 14.20 wyznaczy sołtys

Gostomie 15.10 – 15.25 wyznaczy sołtys
Skorzewo 16.15 – 17.00 wyznaczy sołtys

Korne
12.04.2013

14.45 – 15.15 wyznaczy sołtys
Owśnice 15.30 – 15.45 wyznaczy sołtys
Łubiana 16.00 – 17.00 wyznaczy sołtys

Koszt szczepienia jednego psa p\w wściekliźnie wynosi 28zł. 

Przychodnia Weterynaryjna „INVET” s.c.M. Stachowski A. Dettlaff, Kościerzyna, ul. Wejhera 16, tel. 058 686-29-33 

Przychodnia Weterynaryjna „INVET” s.c.M. Stachowski A. Dettlaff, Kościerzyna, ul. Wejhera 16, tel. 058 686-29-33, 20.02.2013
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Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna
Zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
projekt zmiany studium został 
wysłany do 43 organów i jedno-
stek właściwych w celu uzyskania 
uzgodnień i opinii dotyczących roz-
wiązań przyjętych w projekcie stu-
dium. W toku dokonanych uzgod-
nień nie uzyskano pozytywnego 
uzgodnienia i opinii od Regionalne-

go Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku oraz zostały wniesio-
ne przez niektóre organy nielicz-
ne uwagi. Po odbytym spotkaniu 
przedstawicieli urzędu gminy oraz 
wykonawcy projektu zmiany stu-
dium u Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Gdańsku w 
dniu 01.03.2013 r. uzyskano infor-
mację, o warunkach na jakich moż-

na uzyskać wymagane pozytywne 
uzgodnienie. Obecnie firma urbani-
styczna dokonuje zmian i poprawek 
w tym zakresie oraz ustosunkowuje 
się do otrzymanych uwag. Po otrzy-
maniu poprawionej wersji projektu 
zamiany studium, organ zwróci się 
do RDOŚ w Gdańsku o ponowne 
uzgodnienie i opinię dotyczących 
przyjętych rozwiązań. Po otrzy-

maniu pozytywnych uzgodnień 
i opinii, projekt zmiany studium 
zostanie wyłożony do publicznego 
wglądu. W wyznaczonym terminie, 
który zostanie podany do publicz-
nej wiadomości  osoby prawne i 
fizyczne oraz jednostki organiza-
cyjne będą mogły wnosić uwagi do-
tyczące projektu zmiany studium.

M. Kleinschmidt

Po raz kolejny przypominamy miesz-
kańcom o obowiązku zabezpieczenia 
własnych psów. Psy powinny być tak 
zabezpieczone, aby uniemożliwić im 
swobodne poruszanie się poza nieru-
chomością. Bezwzględnie, pies poza 
nieruchomością powinien być utrzy-
mywany na smyczy. Dotyczy to rów-
nież psów w gospodarstwach rol-
nych. Wyjątek stanowi przepędzanie 
zwierząt hodowlanych przy pomocy 
psów, jednak z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności. Psy uznane za 
niebezpieczne powinny przebywać 

w specjalnych kojcach, a poza po-
sesją powinny być utrzymywane 
na smyczy, z obrożą i pod opieką 
osoby pełnoletniej. Niedopuszczal-
ne jest również wypuszczanie psów 
poza obręb posesji podczas dużych 
mrozów. Stanowią one duże zagro-
żenie dla zwierzyny dzikiej, która 
jest osłabiona i ma niewielkie szanse 
na ucieczkę. Zwracamy uwagę, że 
za niewłaściwie zabezpieczenie psa 
odpowiada właściciel. Brak właści-
wego nadzoru i zabezpieczenia sta-
nowi wykroczenie i zagrożone jest 

karą w wysokości do 500 zł. Straż 
Gminna Gminy Kościerzyna będzie 
podejmowała interwencje w zakre-
sie niewłaściwego zabezpieczenia 
psów, a pouczenia będą stosowane 
w wyjątkowych sytuacjach. Ponadto 
zwracamy uwagę na zakaz trzyma-
nia zwierząt domowych na uwięzi w 
sposób stały dłużej niż 12 godzin w 
ciągu doby lub powodujący u nich 
uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz 
niezapewniający możliwości nie-
zbędnego ruchu. Długość uwięzi nie 
może być krótsza niż 3 m. Właścicie-

le nieruchomości, którzy trzymają 
psy na świeżym powietrzu i nie po-
siadają wystarczającego ogrodzenia 
nieruchomości uniemożliwiającego 
wydostanie się psa, powinni wybu-
dować kojce dla psów. Zwracamy 
się do mieszkańców o zwiększenie 
troski i dbałości o swoje zwierzęta, 
w tym również o zabezpieczenie w 
pokarm, wodę i utrzymywanie czy-
stości oraz odpowiednie warunki dla 
odpoczynku zwierząt.

K. Lisakowski

Postępowanie z psami

Przyznano dotacje na rozwój sportu
8 marca 2013 r. podpisano pierw-
szą umowę wspierającą uprawianie 
sportu na terenie Gminy Koście-
rzyna. Na wsparcie sportu w bu-
dżecie Gminy Kościerzyna na 2013 
rok zabezpieczono kwotę 250.000 
zł. Wnioski na ten cel, zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy Kościerzyna, 
można było składać do 15 września 
ubiegłego roku. W wyznaczonym 
terminie wnioski o przyznanie do-
tacji złożyło sześć klubów. Osta-
tecznie, po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Kościerzyna, przyznano na-
stępujące dofinansowania: Gminny 
Klub Sportowy „Gmina Koście-

rzyna” Łubiana (podnoszenie cię-
żarów) - 15.000 zł, Ceramik Łubia-
na (piłka nożna) - 60.000 zł, Klub 
Sportowy „Santana” Wielki Klincz 
(piłka nożna) - 62.000 zł, Uczniow-
ski Klub Sportowy PCM Garczyn 
(piłka ręczna) - 30.000 zł, Towarzy-
stwo Kultury Fizycznej „Korner” 
Korne (piłka nożna) - 18.000 zł, 
Uczniowski Klub Sportowy „Olim-
pijczyk” Skorzewo (lekkoatletyka, 
piłka nożna) - 27.000 zł Na zdjęciu: 
Zarząd UKS „Olimpijczyk” podpi-
sujący umowę z władzami Gminy 
Kościerzyna.

G. Świtała

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

„ZAUFANIE” zaprasza w każ-
dą środę o godz. 19.00 do Łubia-
ny, 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

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

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

Dzielnicowy - 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

Rozgrywki Halówki oficjalnie zakończone

W dniu  01.03.2013 r. w Sali im. Lu-
bomira Szopińskiego odbyło się pod-
sumowanie VI edycji Powiatowej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej. Oficjalnie 
podsumowano miniony sezon nagra-
dzając najlepsze teamy oraz wyróż-

niając najlepszych zawodników. W 
pierwszej lidze miano najlepszego 
zespołu wywalczyła drużyna EKO-
-DOM Kościerzyna, która zakończyła 
ligę z dorobkiem 21 punktów i zdobyła 
43 bramki. Broniąca tytułu drużyna 

ABC Polaszki musiała zadowolić się 
drugim miejscem, trzecia na „pu-
dle” znalazła się drużyna LKP Jareks 
Grabowo. Pierwsze dwa miejsca w 
II lidze, premiowane bezpośrednim 
awansem do I ligi zajęły drużyny Tro-
picany Kościerzyna oraz Edenu Bo-
rowiec. Na trzecim miejscu zmagania 
zakończyli reprezentanci Ubezpieczeń 
Maliszewski. Na poziomie III ligi naj-
lepsi okazali się być piłkarze Pub-ik 
Team Kościerzyna i tylko oni zdołali 
wygrać wszystkie spotkania. Sztuki 
tej nie udało się natomiast powtórzyć 
nieznacznie gorszym w klasyfikacji 
końcowej Texas Pub Kościerzyna, 
trzeci Przeciąg Gryf Kościerzyna wy-
walczył awans do drugiej ligi po wy-
granym meczu barażowym. Główny-
mi organizatorami byli Zakład Sportu, 
Kultury i Turystyki oraz Centrum Kul-
tury i Sportu. 
I liga: Strzelec – Bartosz Bida – LKP 

Jareks Grabowo, Bramkarz – Maciej 
Kulas – Eko-Dom   
I miejsce - Eko-dom 
II miejsce - ABC Polaszki 
III miejsce - LKP Jareks Grabowo
II liga: Strzelec – Mateusz Wojewski 
– Tencom-pol Wentylacje, Bramkarz – 
Paweł Grulkowski 
I miejsce - Tropicana 
II miejsce - Eden Borowiec 
III miejsce - Ubezpieczenia 
Maliszewski
III liga 
Strzelec – Rafał Topka – Przeciąg Gryf 
Strzelec – Paweł Gierszewski – Pub-ik 
Bramkarz – Zbigniew Cichosz - Texas 
Pub 
I miejsce - Pub-ik Team Kościerzyna 
II miejsce - Texas Pub Kościerzyna 
III  miejsce - Przeciąg Hotel Gryf 
Kościerzyna

M. Helta
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