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Rodnô	Mowa	-	eliminacje	gminne	w	Wąglikowicach

,

19 kwietnia w Zespole Szkół w 
Wąglikowicach odbyły się gminne 
eliminacje XLII Konkursu Recy-
tatorskiego Literatury Kaszubskiej 
„RODNÔ MÒWA”. Wzięło w nich 
udział 40 uczniów ze szkół, dla któ-
rych organem prowadzącym jest 
Gmina Kościerzyna. Celem kon-
kursu jest poznawanie i populary-
zacja literatury, tradycji i folkloru 
kaszubskiego oraz pielęgnowanie 
mowy kaszubskiej. Konkurs stwa-
rza recytatorom okazję do indywi-
dualnej wypowiedzi artystycznej, 
a także pogłębianie wrażliwości na 

urodę literatury kaszubskiej. Uczest-
nicy konkursu w Wąglikowicach 
byli oceniani w czterech kategoriach 
wiekowych: grupa przedszkolna 
(proza lub poezja, czas do 3 min.); 
uczniowie klas I - III SP; uczniowie 
klas IV - VI SP; uczniowie gimna-
zjum. Komisja w składzie: Felicja 
Baska-Borzyszkowska, Iwona Kwi-
dzińska, Alicja Szopińska, Danuta 
Rolbiecka-Romahn, Ewa Świątek-
-Brzezińska, Katarzyna Knopik oce-
niając prezentacje brała pod uwagę 
następujące kryteria: dobór repertu-
aru; interpretacja utworów; kultura 

słowa; ogólny wyraz artystyczny 
prezentacji. Wysoko poziom prezen-
towany przez uczniów biorących w 
konkursie sprawił, że niełatwo było 
wybrać laureatów. Ostatecznie przy-
znano następujące miejsca: Grupa 
przedszkolna: I miejsce - Milena 
Jażdżewska (SP Łubiana), II miej-
sce - Kamila Wiśniewska (SP Kor-
ne), III miejsce - Julian Łosiński (SP 
Wąglikowice), Wyróżnienie - Maciej 
Burandt (SP Wąglikowice). Ucznio-
wie klas I-III SP: I miejsce - Domi-
nika Ziplińska (SP Wąglikowice), II 
miejsce - Weronika Górna (SP Kor-

ne), III miejsce - Natalia Brauer (SP 
Wielki Podleś), Wyróżnienia - Filip 
Meier (SP Łubiana) i Marta Pałasz 
(SP Nowy Klincz). Uczniowie klas 
IV-VI SP: I miejsce - Marta Wolter 
(SP Korne), II miejsce - Sylwia Ło-
sińska (SP Wąglikowice), III miej-
sce - Daria Bielawska (SP Nowy 
Klincz), Wyróżnienia - Beata Jaku-
bowska (SP Wielki Podleś) i Agata 
Pałasz (SP Nowy Klincz). Uczniowie 
gimnazjum: I miejsce - Weronika 
Okoniewska (G Łubiana), II miejsce 
- Weronika Fijał (G Wielki Klincz), 
III miejsca - Wiktoria Łosińska (G 
Wąglikowice), Wyróżnienia - Mo-
nika Brunka (G Skorzewo) i Nata-
lia Kuczkowska (G Wielki Klincz). 
Wszystkim uczestnikom konkursu, 
a szczególnie nagrodzonym składa-
my serdeczne gratulacje. Laureaci 
dwóch pierwszych miejsc w każdej z 
kategorii wiekowych reprezentowali 
Gminę Kościerzyna na eliminacjach 
powiatowych konkursu „Rodnô 
Mòwa”, które odbył się 27 kwietnia 
w Kościerzynie. Organizatorami 
XLII Konkursu Recytatorskiego 
Literatury Kaszubskiej „RODNÔ 
MÒWA” byli: Zespół Szkół w Wą-
glikowicach, Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie w Łubianie oraz Gmina 
Kościerzyna. Szczególne podzięko-
wania należą się Zespołowi Folklo-
rystycznemu „Môłi Kaszëbi” z Wą-
glikowic, który wystąpił w pięknym 
kaszubskim repertuarze dla wszyst-
kich uczestników konkursu.

K. Knopik

Karolina	wie,	jak	zapobiegać	pożarom!

W dniu 20 kwietnia w Pruszczu 
Gdańskim odbył się wojewódzki 
etap Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież 

zapobiega pożarom”. W turnieju 
brali udział zwycięzcy eliminacji 
powiatowych. Była wśród nich 
Karolina Olszewska z Kościerskiej 
Huty. Uczniowie byli podzieleni 
na trzy kategorie wiekowe: szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i 
średnie. W każdej grupie wiekowej 
było 20 zawodników. Karolina, 
która po testach była czwarta i 
przeszła do finału, poradziła sobie 
bardzo dobrze w części ustnej. 
Będąc w 5-osobowej grupie 
finalistów zajęła II miejsce! Jest to 

ogromny sukces uczennicy oraz 
nauczycielki p. Hanny Kotłowskiej, 
która przygotowywała Karolinę 
do turnieju. Karolina będzie 
reprezentować województwo i 
tym samym szkołę Kaliskach 
w centralnym turnieju wiedzy 
pożarniczej, który odbędzie się w 
dniach od 7-9 czerwca  w Kołobrzegu. 
Turniej wiedzy pożarniczej to 
nie tylko zmagania wiedzowe. 
Organizatorzy przygotowali dla 
uczestników wiele atrakcji. Turniej 
odbywał się na terenie 49 pułku 

śmigłowców bojowych. Będąc na 
terenie jednostki wojskowej można 
była obejrzeć lotnisko wojskowe, 
profesjonalny sprzęt gaśniczy, wozy 
bojowe, izbę pamięci poświęconą 
lotnikom. Największą atrakcję 
stanowiło oglądanie śmigłowców 
bojowych oraz możliwość wejścia 
do prawdziwego śmigłowca.  
Wszyscy cieszymy się z ogromnego 
sukcesu Karoliny i p. Hanny 
Kotłowskiej!

Red



Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 2 	 	Nr	14	Maj	2013	r.

Rozstrzygnięto	przetarg	na	schetynówkę

Zakończyła się procedura zamó-
wienia publicznego – przetarg nie-
ograniczony na roboty budowlane 

pn. „Modernizacja drogi gminnej 
nr 187068G w miejscowości Łubia-
na, gm. Kościerzyna”. Przedmio-

tem zamówienia są roboty budow-
lane polegające na modernizacji 
drogi o długości ok 1,6 km pro-

wadzącej do Łubiany. Lokalizacja 
drogi pozostaje w miejscu istnie-
jącej drogi gruntowej. W ramach 
remontu planowane jest położenie 
nawierzchni asfaltowej o szeroko-
ści 5,5 m, wyznaczenie pasa ruchu 
o szerokości 2,75 m, z poboczem o 
szerokości 1 m i 2,5 m ścieżką ro-
werową. Urządzony zostanie rów-
nież pas zieleni między jezdnią a 
ścieżką rowerową. Powstaną także 
chodniki z kostki brukowej beto-
nowej. Modernizację realizować 
będzie przedsiębiorstwo STRA-
BAG Sp. z o.o., które w przetargu 
złożyło najkorzystniejszą ofertę za 
cenę 1.328.318,19 zł. Warto przy-
pomnieć, że modernizacja drogi 
prowadzącej do Łubiany to pierw-
sza schetynówka w Gminie Ko-
ścierzyna, czyli droga realizowana 
w 50% z dotacji budżetu państwa 
w ramach „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych - Etap 
II Bezpieczeństwo - Dostępność – 
Rozwój (Edycja 2013)”.

Red.

Zakończyły	się	zebrania	wiejskie
Od 11 marca w Rotembarku do 10 
kwietnia w Skorzewie trwały zebra-
nia wiejskie w Gminie Kościerzyna. 
To coroczny cykl 36 spotkań Wój-
ta Grzegorza Piechowskiego i jego 
współpracowników z mieszkańca-
mi, podczas których omawiane są 
bieżące sprawy Gminy i poszcze-
gólnych sołectw. Jak co roku, fre-
kwencja na zebraniach była duża. 
Od kilkunastu osób w mniejszych 
sołectwach do ponad 200 w Łu-
bianie czy około 100 w Skorzewie 
i Wielkim Klinczu. Tradycyjnie 
pierwszym punktem spotkań było 
zazwyczaj podjęcie przez zebra-
nie wiejskie uchwały w sprawie 
podziału funduszu sołeckiego na 
2013 rok. Następnie Wójt Grzegorz 
Piechowski prezentował sprawoz-
danie z działalności w 2012 roku 
mówiąc m.in. o tak ważnych inwe-
stycjach jak budowa przedszkola w 
Skorzewie za ponad 2,8 mln zł, na 
temat zrealizowanych inwestycji i 
remontów drogowych (na które w 
ubiegłym roku wydatkowano kwotę 
4 mln zł), o wykonanych zadaniach 
kanalizacyjno-wodociągowych 
(koszt ponad 5 mln zł) oraz o wartej 
prawie 1 mln zł rozbudowie stacji 
ujęcia wody w Łubianie, niezbęd-
nej, by zabezpieczyć mieszkańcom 

naszej Gminy dobrej jakości wodę 
pitną. Ważnym tematem były też re-
monty szkół, na które w 2012 roku 
przeznaczono ponad 1,1 mln zł. 
Rozmawiano również o współpracy, 
która przynosi pozytywne efekty, 
m.in. takie jak modernizacja drogi 
Sycowa Huta – Lizaki ze wsparciem 
250 tys. zł z Zakładu Wydobywcze-
go „KRUSZYWO” czy wspólna 
oferta inwestycyjna powiatu ko-
ścierskiego, dzięki której w Gminie 
Kościerzyna ma powstać ponad 200 
miejsc pracy, a także zrealizowa-
nych w partnerstwie inwestycjach 
drogowych: rozbiórce wiaduktu w 
Wielkim Klinczu i budowie chodni-
ka na drodze do skansenu we Wdzy-
dzach w 2012 roku czy planowanej 
do realizacji w roku 2013 moder-
nizacji drogi Mały Klincz – Wielki 
Klincz. Wśród innych inwestycji 
ważnych dla Gminy Kościerzyna 
jest też pierwsza schetynówka, na 
którą udało się pozyskać dofinan-
sowanie – to 50% dotacji z budżetu 
państwa do budowy drogi gminnej 
prowadzącej do Łubiany. Mieszkań-
cy zgłosili wiele spraw i postulatów, 
które wszystkie zostały zapisane. 
Największym problemem jest w 
tym roku stan dróg, zniszczonych po 
wyjątkowo trudnej zimie. Panujące 

niekorzystne warunki atmosferycz-
ne długo nie pozwalały na remonty i 
modernizacje, jednak poprawiająca 
się z dnia na dzień pogoda powo-
duje, że Zakład Komunalny Gminy 
Kościerzyna już przystąpił do na-
prawy najbardziej zniszczonych od-
cinków dróg. Wśród innych spraw 
dyskutowanych podczas zebrań 
wiejskich wiele pytań pojawiało 
się w sprawie wdrożenia przepisów 
„Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach”. Warto przy-
pomnieć, że 1 lipca 2013 r. wcho-
dzą w życie nowe rozwiązania w 
zakresie gospodarki odpadami. W 
imieniu Gminy Kościerzyna sprawy 
związane ze zmianą systemu gospo-
darki odpadami prowadzi Związek 
Gmin WIERZYCA, który tworzy 
20 gmin województwa pomorskie-
go skupionych wokół składowiska 
w Starym Lesie. Osoby obecne na 
zebraniach interesowało, jakie za-
sady obowiązywać będą w związku 
ze zmianą przepisów prawa. Warto 
podkreślić, że podobnie jak przed 
rokiem, również tym razem wszy-
scy mieszkańcy obecni na zebra-
niach otrzymali wydrukowany ma-
teriał, w którym podano informacje 
na temat: postulatów zgłoszonych w 
2012 roku, inwestycji zrealizowa-

nych w sołectwie w roku ubiegłym, 
ważniejszych inwestycji gminnych 
wykonanych w 2012 roku oraz za-
dań zaplanowanych do realizacji w 
poszczególnych sołectwach w roku 
2013. Ponadto w materiałach zawar-
to najważniejsze wydarzenia, które 
dzieją się w Gminie Kościerzyna: 
informacje na temat kaszubskich 
tablic, zmiany w gospodarce od-
padami, Kościerskie Partnerstwo 
na Rzecz Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego, przybliżenie działal-
ności Ośrodka Kultury i Edukacji 
w Nowym Klinczu, informacje o 
wspieraniu klubów sportowych oraz 
stypendiach dla zdolnych uczniów, 
aktywność kół emerytów i kół go-
spodyń wiejskich, zaproszenie na 
Święto Sielawy. Zebrania wiejskie 
w Gminie Kościerzyna dobiegły 
końca. Jak co roku była to dobra 
okazja, by Wójt Grzegorz Piechow-
ski wraz ze współpracownikami 
mógł spotkać się z mieszkańcami 
Gminy starając się rozwiązywać 
problemy poszczególnych sołectw. 
Należy mieć nadzieję, że podobnie 
jak przed rokiem, większość postu-
latów zgłoszonych podczas zebrań 
zostanie zrealizowana.

K. Knopik
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Gmina Kościerzyna wraz ze Stowa-
rzyszeniem Sołtysów Województwa 
Pomorskiego, Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Pomorskie-
go i Wojewódzkim Urzędem Pracy 
była współorganizatorem konferen-
cji pt. „Walka z bezrobociem na ob-
szarach wiejskich. W poszukiwaniu 
lepszego życia na pomorskiej wsi”. 
Konferencja odbyła się w Zespole 
Szkół w Łubianie w dniu 6 kwietnia 
i cieszyła się sporą frekwencją  sa-
morządowców z całego wojewódz-
twa pomorskiego, w szczególności 
sołtysów. Patronaty honorowe nad 
konferencją objęli: Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz 
Plocke oraz Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jan Kozłowski. Pod-
czas spotkania rozmawiano przede 

wszystkim na temat instrumentów 
wspierających walkę z bezrobociem 
na wsi. Swoje wystąpienia wygłosi-
li m.in. Minister Kazimierz Plocke 
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi) oraz Dyrektor Tadeusz Adamej-
tis z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. Efektem konferencji są 
konkretne ustalenia, wśród których 
znajduje się uchwała o współpracy 
pomiędzy Stowarzyszeniem Sołty-
sów Województwa Pomorskiego a 
Wojewódzkim Urzędem Pracy, któ-
ra miałaby polegać na skoordynowa-
niu przepływu informacji z WUP-u 
oraz Powiatowych Urzędów Pracy 
do sołtysów, którzy są najbliżej lu-
dzi, znają ich potrzeby i przez to mo-
gliby być dla tych jednostek dosko-
nałym partnerem w działaniach na 

rzecz zmniejszenia stanu bezrobocia 
na terenach wiejskich. Jeszcze przed 
rozpoczęciem konferencji sołtysi z 
województwa pomorskiego spotkali 

się na zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym, podczas którego wybrano 
nowe władze Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Pomorskiego. 
Delegaci jednomyślnie zdecydowali, 
że po raz kolejny prezesem Stowa-
rzyszenia zostanie Jan Zaborowski, 
sołtys Grzybowa, który funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Pomorskiego piastuje 
już od 10 lat. Panu sołtysowi składa-
my gratulacje! Warto wspomnieć, że 
pan sołtys Jan Zaborowski w związ-
ku z wyborem na stanowisko pre-
zesa otrzymał list gratulacyjny od 
Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, z podziękowaniem za zaanga-
żowanie w sprawy wsi i rolnictwa 
oraz życzeniami pomyślności i wy-
trwałości w dążeniu do realizacji 
wszelkich zamierzeń. W imieniu or-
ganizatorów konferencji pragniemy 
złożyć podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do jej sukcesu, 
a zwłaszcza patronom honorowym, 
wykładowcom i gościom obecnym 
na spotkaniu. 

Red.

O	rynku	pracy	na	konferencji	sołtysów

Zadbajmy	o	piękno	naszego	serca
Dnia 11.04.2013r. w Sali wiejskiej 
w Wielkim Klinczu rozpoczęliśmy 
pierwsze charytatywne przedstawie-
nie pt. ,,Królewna Śnieżka” mające 
na celu pomoc finansową w lecze-
niu chorej na białaczkę Agnieszki, 
mieszkanki naszej wsi. Zgodnie z de-
cyzją nr WO.5311.1.2013. Otrzymali-
śmy zezwolenie na przeprowadzenie 
zbiórki publicznej w okresie od dnia 
11.04.2013 r. do dnia 11.04.2014 r.                                                                                
Pragniemy zachęcić naszych miesz-
kańców i okolicznych miejscowości 
naszej gminy do czynnego udziału 
w tym szlachetnym celu. W najbliż-
szym czasie przy współpracy dy-

rekcji przedszkola Tweety i dyrekcji 
szkoły w Wielkim Klinczu oraz har-
cerzy przeprowadzimy zbiórki do pu-
szek kwestarskich. Puszki będą po-
numerowane i zaopatrzone w nazwę 
przeprowadzającego zbiórkę czyli 
K.G.W. ,,Sąsiadki Aparatki” Wielki 
Klincz z dopiskiem nr subkonta na 
które zostaną przekazane pieniądze. 
Dziękujemy pani sołtys Krystynie 
Marczyk za udostępnienie sali wiej-
skiej oraz panu Stanisławowi Sadow-
skiemu za słodką niespodziankę dla 
dzieci po przedstawieniu bajkowym. 
   
K.G.W.,,Sąsiadki Aparatki” Wielki Klincz       
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Turniej	„SUPERUCZEŃ”	w	Wąglikowicach

W dniu 27.03.2013 r. w Sali Spor-
towej w Wąglikowicach odbył się 
trzeci turniej realizowany w ramach 
projektu „SUPERUCZEŃ” współfi-
nansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Tym razem na Turnie-
ju rywalizowali uczniowie klas IV-
-VI ze szkół podstawowych biorą-
cych udział w projekcie Superuczeń. 
Tematem przewodnim Turnieju była 
„Wyprawa w Kosmos”.  Z każdej 
szkoły startowało 6 drużyn, w skład 
każdej z nich wchodziło 4 zawodni-
ków: Drużyny nr 1-6 – uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Skorzewie, 
Drużyny nr 7-12 – uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Wąglikowicach, 
Drużyny nr 13-18 – uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Wielkim 
Podlesiu. Podczas turnieju odby-
ły się 3 etapy: eliminacje, półfinał 
i finał. W eliminacjach uczestnicy 
podzieleni na 3 grupy rywalizowali 
w 3 konkurencjach:  odpowiedzi na 
pytania związane z zagadnieniami 
dotyczącymi matematyki i logicz-
nego myślenia, „Szyfr”, drużyny 
musiały odnaleźć liczby z przedzia-
łu od 1 do 200, których brak było w 
specjalnym wykresie. W ramach eli-
minacji wyłoniono 6 drużyn, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów: 
W półfinale drużyny rywalizowa-
ły w 2 konkurencjach: „Jak zwa-
żyć rowerek” mając do dyspozycji 
wagę, na której nie da się go posta-
wić oraz konkurencja sprawdzająca 

umiejętności z języka angielskiego 
oraz szybkiej nauki. Drużyny mu-
siały zapamiętać ciąg cyfr podany 
w języku angielskim. Zwycięską 
drużynę wyłoniono podczas fina-
łu. Pierwsza konkurencja finałowa 
pod nazwą „płonąca tratwa” wyma-
gała od uczestników sprytu i pracy 
zespołowej. Druga z finałowych 
konkurencji polegała na zbudowa-
niu jak najwyższej rakiety z róż-
nych przedmiotów. Drużyny miały 
do dyspozycji m.in. papier, balony, 
kubeczki, klej, nożyczki, kosz na 
śmieci i segregator. Ostatnia z fi-
nałowych konkurencji polegała na 
odnalezieniu dodatkowego członka 
załogi, który posiadać miał określo-
ne w języku angielskim cechy (m.in. 

niebieskie oczy, nosić okulary, trzy-
mać książkę itp.). Trzecie miejsce 
w turnieju zajęła drużyna nr 15 z 
Wielkiego Podlesia zdobywając 15 
punktów. Drugie miejsce zdobyła 
drużyna nr 1 ze Skorzewa z 16 punk-
tami. Zwycięską drużyną okazała 
się załoga nr 9 z Wąglikowic zdo-
bywając 26 punktów.  Nagrodą dla 
zwycięskich drużyn jest szansa na 
udział w 10-dniowym wakacyjnym 
obozie językowym realizowanym 
w ramach projektu „Superuczeń”. 
Na turnieju przewidziano również 
kilka konkurencji i pytań dla kibi-
ców. Każdy z uczestników i kibiców 
otrzymał słodki poczęstunek.

A. Dalecka

Wojewódzkie	Targi	Pracy	w	Gdańsku

17 kwietnia w Gdańsku odbyły się 
Wojewódzkie Targi Pracy. Wzięło 
w nich udział 45 osób bezrobot-
nych z powiatu kościerskiego, z 

inicjatywy Prezesa Stowarzysze-
nia Sołtysów Województwa Po-
morskiego Jana Zaborowskiego i 
sołtys Skorzewa Katarzyny For-

mela. Targi te miały na celu umoż-
liwienie bezpośredniego kontak-
tu z pracownikami EURES oraz 
znalezienia interesujących infor-

macji na temat pracy w kraju i za 
granicą. 

K. Formela
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Żywność	dla	mieszkańców	potrzebujących	wsparcia
Po raz kolejny Gmina Kościerzy-
na przystępuje do Programu PEAD 
2013 r., w ramach którego będzie 
otrzymywała bezpłatnie żywność, 
którą rozdysponuje wśród osób naj-
bardziej potrzebujących tego wspar-
cia.  W miesiącu marcu bieżącego 
roku została podpisana umowa po-
między Stowarzyszeniem Chojnic-
ki Bank Żywności w Chojnicach a 
Wdzydzką Inicjatywą Rozwoju Tu-
rystyki, z siedzibą w Łubianie. Orga-
nizacją dystrybuująca żywność, która 
bezpośrednio zajmuje się programem 
i będzie bezpłatnie wydawała żyw-
ność jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kościerzynie. Z pomo-
cy rzeczowej, w formie bezpłatnej 
żywności mogą korzystać osoby i 
rodziny, których dochód w rodzinie 
nie przekracza 150% kryterium do-
chodowego w pomocy społecznej, o 
którym mowa w art. 8 ustawy o po-
mocy społecznej. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kościerzynie 
przygotował listy osób kwalifikują-

cych się do tej formy pomocy rze-
czowej. Do pomocy w formie żyw-
ności zakwalifikowano 1000 osób  z 
terenu Gminy Kościerzyna. Pierwsza 
transza żywności została odebrana w 
dniu 26.04.2013 r. i została rozdyspo-
nowana jeszcze w miesiącu kwietniu 
2013 r. Odebrano 6.460 kg żywności 
o wartości 15.789,00 zł. Żywność od 
początku do końca trwania programu 
będzie wydawana proporcjonalnie do 
wielkości otrzymanych, regularnie 
co miesiąc do końca roku bieżącego, 
z podziałem na 1000 osób, które zo-
stały zakwalifikowane do programu. 
Program cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród klientów 
pomocy społecznej. Rodziny bar-
dzo chętnie odbierają żywność i są 
bardzo zadowolone z takiej formy 
pomocy. W roku 2012 z Programu 
PEAD 2012 skorzystało 1000 osób, 
które otrzymały bezpłatną żywność, 
w szerokim asortymencie. Gmina 
Kościerzyna otrzymała i wydała bez-
płatnie  około 32 tony żywności o 

wartości 101.582,90 zł. Rozdyspono-
wano żywność wśród osób i rodzin 
potrzebujących takiego wsparcia. 
Pracownikiem odpowiedzialnym w 
GOPS w Kościerzynie za współpra-
cę, odbiór i rozdysponowanie żywno-

ści z Banku Żywności w Chojnicach 
oraz merytoryczną stronę programu 
jest Specjalista Pracy Socjalnej Bar-
bara Federowicz.

B. Federowicz

Jeśli jesteś osobą współuza-
leżnioną - czyli np. twój mąż, 
żona, syn, córka czy inna bli-
ska osoba pije - przyjdź, a 
otrzymasz odpowiednie infor-
macje, by móc żyć w spokoju, ra-
dości 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.

Zapraszamy	na	Powiatowy	Dzień	Dziecka	we	Wdzydzach
Wójt Gminy Kościerzyna, Staro-
sta Kościerski oraz Stowarzysze-
nie Przyjaciół Wdzydz serdecznie 
zapraszają mieszkańców gminy 
Kościerzyna wraz ze swoimi po-
ciechami na IX Powiatowy Dzień 
Dziecka we Wdzydzach, który 
zostanie zorganizowany w dniu 
29 maja 2013 roku w godzinach 

od 9.30 do 15.00 w Zajeździe u 
Sołtysa. Przewidujemy bardzo 
dużo atrakcji tj.: występ klauna, 
pokaz magii, występy artystycz-
ne młodzieżowych zespołów ta-
necznych 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 otrzy-
mało dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, w ramach 
Programu 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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Od 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie 
zmiany przepisów prawnych w zakre-
sie sposobu organizacji odbioru odpa-
dów komunalnych z nieruchomości. 
W imieniu Gminy Kościerzyna  orga-
nizacją odbioru odpadów zajmuje się 
Związek Gmin Wierzyca. Znane są 
już stawki za wywóz odpadów, któ-
re obowiązywać będą mieszkańców 
Gminy Kościerzyna od dnia 1 lipca 
2013 roku. Związek Gmin Wierzyca 
podjął decyzję, że stawka ta liczona 
będzie od gospodarstwa domowego. 
Różnić się jednak będzie w zależno-
ści od tego, w jaki sposób będziemy 
zbierać śmieci (czy selektywnie – czy 
do jednego kosza) oraz w zależności 
od wielkości gospodarstwa domowe-
go (jednoosobowe – wieloosobowe). 
W związku z tym stawki kształtować 
się będą następująco: 
1. W przypadku braku selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (zbie-
ramy wszystkie odpady w jednym 
koszu bez segregacji):
- od gospodarstwa domowego jedno-
osobowego – 32 zł miesięcznie
- od gospodarstwa domowego wielo-
osobowego – 66 zł miesięcznie
2. W przypadku selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych:
- od gospodarstwa domowego jedno-
osobowego – 21,50 zł miesięcznie
- od gospodarstwa domowego wie-
loosobowego – 44 zł miesięcznie. 
Stawki te są nieco wyższe od wstęp-

nie planowanych (o czym pisaliśmy 
w numerze styczniowym), jednak 
trzeba zaznaczyć, że w ramach w/w 
opłaty firma odbierająca odpady bę-
dzie zobowiązana dostarczyć nam 
kosze. Natomiast w przypadku wła-
ścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady ustalono opłatę za pojemnik 
również różnicując te opłaty w zależ-
ności od tego, czy odpady będą zbie-
rane selektywnie czy też nie. Zwią-
zek Gmin Wierzyca ustalił też, na 
wniosek zarządców nieruchomości, 
stawkę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zabudowie wieloro-
dzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe): za odpady 
zbierane w sposób selektywny: 13,50 
zł za 1 osobę, za odpady zbierane w 
jednym koszu, bez segregacji: 20 zł 
za 1 osobę. Śmieci segregować nale-
ży w następujący sposób, dzieląc je 
na trzy grupy, do których będą przy-
pisane 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 ta-
kie jak: rośliny, trawa, chwasty, liście, 
pozostałości po przycięciu drzew i 
krzewów itp. ulegające biodegrada-
cji. Możliwe będzie kompostowanie 

odpadów ulegających biodegradacji – 
wtedy nie ma obowiązku posiadania 
pojemnika na odpady „BIO”;
- „SUROWCE” – opakowania z two-
rzyw sztucznych i wielomateriałowe 
takie jak: opakowania po wodzie, 
napojach, sokach, mleku, środkach 
czystości, szamponie, płynie do ką-
pieli, 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 szkla-
ne), metale (puszki po konserwach, 
aluminiowe po napojach, opakowania 
metalowe, zakrętki do słoików i bu-
telek, opakowania po dezodorantach, 
garnki, narzędzia, drobny złom);
- „ZMIESZANE” – odpady z two-
rzyw sztucznych i szkła, które nie są 
opakowaniami, ceramika (porcelana, 
naczynia, talerze, doniczki), odpady 
mineralne, popioły z pieców i komin-
ków, pieluchy jednorazowe, kalka 
techniczna, prospekty, foliowane i 
lakierowane katalogi, odpady, któ-
re powstały w wyniku prowadzenia 
drobnych prac remontowych. Od-
bieranie tych odpadów będzie odby-
wało się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę, z 
którym Związek Gmin Wierzyca 
zawrze umowę na odbiór odpadów 
– ten przedsiębiorca zostanie wyło-
niony w drodze przetargu. Powsta-

jące w gospodarstwach domowych 
przeterminowane leki i chemikalia 
oraz zużyte baterie, akumulatory i 
inne odpady niebezpieczne, a także 
odpady wielkogabarytowe oraz zu-
żyte opony oraz odpady elektryczne 
i elektroniczne będą odbierane co 
najmniej dwa razy w roku. Odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórko-
we w ilości nie większej niż 1 m3 
odbierane będą jeden raz w roku na 
indywidualne zgłoszenie z gospo-
darstwa domowego. W najbliższym 
czasie każde gospodarstwo domowe 
otrzyma deklarację, którą trzeba bę-
dzie wypełnić podając m.in. dane na 
temat ilości osób zamieszkującym 
w danym gospodarstwie oraz wybór 
sposobu zbierania odpadów (selek-
tywnie lub nie). Więcej informacji 
na temat nowych zasad gospodarki 
odpadami uzyskać można w Biurze 
Związku Gmin Wierzyca,  ul. Zblew-
ska 18,  83-200 Starogard Gdański.  
tel. 58 562 19 97, tel. kom.: 530 946 
185, fax: 58 562 19 97, e-mail: sekre-
tariat@zgwierzyca.pl, BIP: http://
www.pomorskie.eu/pl/bip/zwiaz-
ki_gmin/zwiazek_gmin_wierzyca, 
www: www.zgwierzyca.pl. Godziny 
pracy Biura Związku - od poniedział-
ku do piątku: 7.30  - 15.30.

Red.

Z	prac	Zakładu	Komunalnego	Gminy	Kościerzyna

 UWAGA! W ostatnim czasie nasi-
liły się kradzieże ulicznych kratek 
wpustowych i pokryw studzienek 
kanalizacyjnych. Takie zdarzenia 
miały miejsce w Wielkim Klinczu, 
Kaliskach, Łubianie. Sprawa została 
zgłoszona policji, ale pomimo tego 

prosimy mieszkańców o czujność i 
powiadomienie Zakładu Komunalne-
go w przypadku zauważenia kradzie-
ży. Telefon czynny całą dobę: 58 686 
63 42. Miniony sezon zimowy pozo-
stawił po sobie wiele uszkodzonych 
nawierzchni drogowych, zarówno 

asfaltowych jak i gruntowych. Wie-
le odcinków dróg gruntowych było 
nieprzejezdnych np.: Kłobuczyno – 
Śledziowa Huta, Skorzewo – Fingro-
wa Huta, Wybudowania za Wielkim 
Klinczem. Tam, gdzie nawierzchnie 
nieco osuszyły się, Zakład Komu-
nalny przystępował do plantowania 
nierówności i wysypywania tłucznia 
kamiennego. Dzięki decyzji o zwięk-
szeniu w budżecie gminy środków 
finansowych o 300 000 zł na remon-
ty dróg, możliwe będzie utwardze-
nie najbardziej zniszczonych od-
cinki dróg. Już od dłuższego czasu 
codziennie na drogach pracuje rów-
niarka i walec. Jednak ilość dróg ko-
niecznych do naprawy powoduje, że 
termin zakończenia pierwszego prze-
jazdu równiarki we wszystkich sołec-
twach określamy na 20 maja (jeżeli 
nie wystąpią obfite opady deszczu). 
Ekipa drogowa ZKGK przystąpiła też 
do usuwania piasku z nawierzchni as-
faltowych. Główne ulice posprzątano 
w Łubianie, Wielkim Klinczu i Sko-
rzewie (przy pomocy pracowników 
społecznie – użytecznych). W kolej-

nych dniach sprzątane będą boczne 
ulice. W najbliższym czasie zostaną 
też naprawione najbardziej zniszczo-
ne odcinki dróg asfaltowych: w Łu-
bianie (ul. Kościerska), Wielki Klincz 
– Wielki Podleś, Łubiana – Owśnice. 
Na ten cel Zakład Komunalny posiada 
kwotę 180 tys. zł. Potrzeby są jednak 
znacznie większe. Na bieżąco łatane 
są dziury masą asfaltową „ na zimno”. 
Tej wiosny wbudowano już ok. 20 ton 
tej masy. W najbliższym czasie Za-
kład Komunalny pracować będzie w 
Skorzewie – ul. Lipowa i Nowej Wsi 
–w kierunku granicy miasta.

Z. Malek

UWAGA!	Zmiany	w	gospodarce	odpadami	

Nasypany tłuczeń na drodze przy torach PKP w Łubianie

Nieprzejezdny odcinek Śledziowa 
Huta - Klobuczyno
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Zakończono	rozgrywki	Gminnej	Ligi	Siatkówki

Gminna Liga Siatkówki dobiegła 
końca w dniu 6 kwietnia, po trzech 

miesiącach zmagań wyłoniono naj-
lepszą drużynę. Do ligi przystąpiło 

osiem zespołów. Zwycięzcą fazy za-
sadniczej została drużyna Gabe Ko-
ścierzyna, która wygrało wszystkie 
7 spotkań, gromadząc 19 punktów. 
Dwa oczka mniej uzbierał Relaks 
Dziemiany, który uplasował się na 2 
miejscu. Na najniższym stopniu po-
dium stanął Sendom Bartoszylas, a 
na czwartej pozycji rywalizację za-
kończyła Amalka Bytów. Zgodnie z 
regulaminem rozgrywek to właśnie 
te zespoły zmierzyły się bezpośred-
nio w fazie play-off, w której doszło 
do zamiany miejsc. W pierwszym 
półfinale naprzeciw siebie stanęli 
reprezentanci Gabe Kościerzyna 
oraz Amalki Bytów, spotkanie sta-
ło na bardzo wysokim poziomie. 
Po ponad dwu godzinnej rozgryw-
ce zwycięstwo odnieśli siatkarze 

Gabe, drugi półfinał też przyniósł 
wiele emocji wyłaniając drugiego 
finalistę. W meczu o trzecie miejsce 
Amalka Bytów pokonała drużynę 
Sendom i tym samym wskoczyła 
na „pudło”. Największą niespo-
dzianką okazał się finał w którym 
to siatkarze Relaxu Dziemiany nie 
dali najmniejszych szans dotych-
czasowym liderom zwyciężając 
wszystkie trzy sety i nie przegry-
wając przy tym żadnego. Po całym 
dniu siatkarskich zmagań przyszedł 
czas na wręczenie nagród oraz wy-
różnień. Organizatorem rozgrywek 
był Zakład Sportu, Kultury i Tury-
styki wraz z pomocą Pana Szymona 
Śliwickiego.

M. Helta

I	Turniej	Tenisa	Stołowego

6 kwietnia na hali widowiskowo-
-sportowej w Skorzewie odbył się I 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Kościerzyna. Startu-
jący zawodnicy podzieleni zostali na 
cztery kategorie podstawówka, gim-
nazjum, 17-35 lat oraz 35+. System 
rozgrywek był zróżnicowany, w za-
leżności od ilości zgłoszonych osób 
w danej kategorii. Zmagania tenisi-
stów stały na wysokim poziomie, o 
czym świadczyły liczne, nietuzinko-
we zagrania. W kategorii najmłod-
szych najlepszym zawodnikiem 
okazał się Stankiewicz Radosław, 

pokonując Kamila Lorbieckiego. 
Trzecia pozycja przypadła Patryko-
wi Goliwąs. W najmłodszej katego-
rii wiekowej kobiet najlepszą zawod-
niczka została Karolina Kleinshmidt. 
W grupie zawodników z gimnazjum 
zwycięzcą okazał się Szymon Żyn-
da wyprzedzając Krystiana Kotec-
kiego oraz Łukasza Półczyńskiego. 
Wśród gimnazjalistek najlepszą 
okazała się być Magdalena Klosow-
ska, druga Karolina Kleinschmidt, 
trzecia Litwin Kamila. W kat. 17-35 
lat kobiet zwyciężyła Bober Karo-
lina, natomiast wśród mężczyzn na 
pierwszym miejscu uplasował się 
Michał Smętoch. jwiększe umie-
jętności zaprezentowali zawodnicy 
najbardziej doświadczeni kat 35+ 
wśród których bezkonkurencyjnym 
okazał się Kuziemkowski Zbigniew 
wyprzedzając Majkowskiego Wła-
dysława oraz Urszula Kalińska. Ce-
remonii wręczenia pucharów prze-

wodził Grzegorz Piechowski - Wójt 
Gminy Kościerzyna, który już teraz 
zapowiedział, że nie była to ostatnia 
tego typu impreza sportowa na tere-
nie gminy. Warto przypomnieć że 
organizatorami turnieju był Zakład 

Sportu, Kultury i Turystyki Gminy 
Kościerzyna, podziękowania za po-
moc należą się również Pani Urszuli 
Kalińskiej. 

M. Helta

14 .04.2013 r. w Sali Widowiskowej 
w Damnicy odbyła się kolejna edycja 
Turnieju Wyciskania Leżąc im. Ma-
cieja Czarnucha. Wzięło w niej udział 
47 zawodników z 13 miejscowości. 
Byli reprezentanci z Koszalina, Ko-
ścierzyny, Ustki, Nowej Wsi Kościer-
skiej, Wielkiego Klincza, Jezierza 
i Gminy Damnica. Rywalizacja to-
czyła się w kilku kategoriach. Nasi 
mieszkańcy godnie reprezentowali 
Gminę Kościerzyna uzyskując od-

powiednio miejsca: Junior młodszy: 
I miejsce Jakub Cybulski 142,5 kg – 
Wielki Klincz, Junior: I miejsce Syl-
wester Ossowski 165kg – Nowa Wieś 
Kościerska, II miejsce Mariusz Ru-
nowski 155 kg, III miejsce Krzysztof 
Kobierzyński 140 kg - Nowa Wieś 
Kościerska, IV miejsce Mateusz 
Ossowski - Nowa Wieś Kościerska. 
Kategoria 40+: I miejsce Leszek Pa-
sieka (Nakło nad Notecią) 185 kg, II 
miejsce Mariusz Kośla (Ustka) 140 

kg, III miejsce Kazimierz Ossow-
ski 110 kg - Nowa Wieś Kościerska. 
Klasyfikację drużynową wygrała 
drużyna „Power Ustka”, a II miej-
sce zajęła Nowa Wieś Kościerska w 
składzie: Kazimierz Ossowski, Syl-
wester Ossowski, Mateusz Ossowski, 
Krzysztof Kobierzyński. Dla zwy-
cięzców poszczególnych kategorii 
przygotowano puchary, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale, spe-
cjalnie przygotowane na tę okazję. 

Informacje uzyskane ze strony www.
damnica.pl

Reprezentanci	Gminy	Kościerzyna	na	zawodach	w	Damnicy
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Pięć osób otrzymało nagrody Gmi-
ny Kościerzyna za wyniki sportowe 
osiągnięte w roku 2012. Nagrody i 
wyróżnienia stanowią wyraz uznania 
samorządu lokalnego dla środowi-
ska sportowego za wkład we współ-
tworzeniu i podnoszeniu kultury 
fizycznej w Gminie Kościerzyna. 
Ponadto jedną osobę wyróżniono za 
wiedzę na temat sportu. Nagrody za 
osiągnięcia sportowe ustanowione 
zostały Uchwałą Rady Gminy Ko-
ścierzyna z dnia 9 listopada 2011 
r. W tym roku przyznano je po raz 
pierwszy. Aby ją otrzymać, należa-
ło złożyć wniosek do Wójta Gminy. 
Wnioski oceniane były według kry-
teriów: nagroda - za zajęcie I do III 
miejsca, indywidualnie lub druży-
nowo, we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym, krajowym i woje-
wódzkim; wyróżnienie – za zajęcie 
od IV do X miejsca, indywidualnie 
lub drużynowo, we współzawodnic-
twie międzynarodowym, krajowym 
i wojewódzkim. W wymaganym 
terminie wpłynęło 7 wniosków. Ko-
misja powołana przez Wójta Grzego-
rza Piechowskiego dokonała analizy 
poszczególnych wniosków zgodnie 
z przyjętymi w regulaminie kryte-
riami. Rozpoznano i oceniono każdy 
wniosek indywidualnie, co pozwoliło 
nagrodzić 5 wniosków spełniających 
wymagania określone regulaminem 

przyznawania nagród oraz wyróż-
nień. Osoby nagrodzone za wkład  
we współtworzeniu i podnoszeniu 
kultury fizycznej w Gminie Koście-
rzyna w 2012 roku to: Daniel Pek 
– zawodnik UKS „OLIMPIJCZK” 
Skorzewo – II miejsce bieg na 1500 
m. podczas Igrzysk Paraolimpijskich 
w Londynie, I miejsce bieg na 800 
m. Halowe Mistrzostwa Świata INS 
FLD Manchester, II miejsce bieg na 
1500 m. Halowe Mistrzostwa Świa-
ta INS FLD Menchester. Nagroda w 
wysokości – 2 500 zł brutto; Leszek 
Zblewski – zawodnik UKS „OLIM-
PIJCZYK” Skorzewo – I miejsce bieg 
na 1500 m., I miejsce bieg na 5000 
m. na Mistrzostwach Europy Wete-
ranów w Lekkiej atletyce, I miejsce 
w biegach na 400, 1000, 3000 m. w 
Halowych Mistrzostwach Polski We-
teranów, II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Weteranów w 5-boju Klasycz-
nym Nagroda w wysokości – 2 500 
zł brutto; Dominik Kozłowski – za-
wodnik sekcji podnoszenia ciężarów 
GKS Gmina Kościerzyna – I miej-
sce, Mistrzostwa Polski Juniorów 
do lat 20, II miejsce, Mistrzostwa 
Polski Seniorów. Nagroda w wyso-
kości – 2 500 zł brutto; Joanna Kie-
drowska – I, II miejsce Drużynowe 
i Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Tenisie Stołowym - To-
ruń, III miejsce Puchar Polski Kobiet 

w Tenisie Stołowym – Gdańsk, III 
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyj-
ny Juniorów w Tenisie Stołowym – 
Łomża, I miejsce w I Wojewódzkim 
Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów 
w Tenisie Stołowym – Żukowo Na-
groda w wysokości  1 500 zł brutto; 
Monika Czapiewska – zawodnik 
UKS „OLIMPIJCZYK” Skorzewo 
– VII miejsce w biegu na 5000 m. 
Mistrzostwa Polski Juniorów – Bia-
łystok, III miejsce w biegu na 5000 
m. Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Juniorów – Słupsk, I miejsce w biegu 

na 3000 m. Mistrzostwa Okręgowe w 
Biegach Przełajowych – Słupsk Na-
groda w wysokości 1 500 zł brutto. 
Oprócz wymienionych wyżej nagród 
przyznano jedno wyróżnienie w po-
staci nagrody rzeczowej za zajęcie I 
miejsca w finale krajowym Konkur-
su Wiedzy Olimpijskiej „Od Aten do 
Londynu” - wyróżnienie otrzymał 
Błażej Wnuk. Nagrody wręczono 
podczas uroczystej sesji Rady Gminy 
Kościerzyna w dniu 23 marca 2013 r.

Red.

Najlepsi	sportowcy	nagrodzeni
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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

Marcin	Chmielewski	Wicemistrzem	Polski!
W dniach 12-14 kwietnia 2013 r. w 
Kielcach odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Polski Osób Niepełnosprawnych 
w Łucznictwie. Wśród osób biorących 
udział w zawodach był pochodzący  

z Gminy Kościerzyna Marcin Chmie-
lewski, który wywalczył II miejsce zdo-
bywając srebrny medal. Gratulujemy!

Red.

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.


