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VI Gminna Spartakiada Seniorów w Wielkim Klinczu

W czwartek, 13 czerwca 2013 r. w 
Wielkim Klinczu miała miejsce szó-
sta już Spartakiada Seniorów, tym 
razem obejmująca swoim zasięgiem 
wiejską Gminę Kościerzyna. Tra-
dycyjną imprezę, w której wzięło 
udział aż 130 sportowców i kibiców 
w dojrzałym wieku, zorganizowali 
wspólnie miejscowy Zarząd Koła 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów; Zakład 
Sportu, Turystyki i Kultury Gminy 
Kościerzyna oraz Sołtys i Rada So-
łecka w Wielkim Klinczu. Gośćmi 
Spartakiady były władze Okręgowe 
PZERI z Marianem Białkowskim 
przybyłym z Gdańska i Rejonowe 
z Kościerzyny na czele z przewod-
niczącym Kazimierzem Szutą. Nie 
zawiodły też władze samorządowe 
powiatu kościerskiego: Piotr Liza-
kowski (Starosta), Zbigniew Stencel 
(Wicestarosta) oraz Gminy Koście-

rzyna: Grzegorz Piechowski (Wójt), 
Grzegorz Świtała (Wicewójt), Kata-
rzyna Knopik (Sekretarz), a także 
Grzegorz Daszkowski (Dyrektor 
Zakładu Sportu, Kultury i Tury-
styki). Przybyła Sylwia Diedrich, 
Dyrektor PCPR.  Obecna była rów-
nież Dyrekcja Zespołu Kształce-
nia. Impreza miała trzyczęściowy 
charakter. Najpierw organizatorzy 
spotkali się z władzami w Klubie 
Seniora, gdzie Marian Białkowski, 
Przewodniczący Zarządu Okręgu w 
Gdańsku wręczył zebranym dyplo-
my i podziękował za dotychczaso-
we osiągnięcia lokalnych działaczy 
PZERI. Na drugą część Spartakia-
dy złożyły się zawody sportowe 
trzech głównych drużyn Kół PZERI 
z Kościerzyny, Łubiany i Wielkie-
go Klincza. Zmagania od samego 
początku miały z jednej strony in-
tensywny, a z drugiej relaksacyjny 

przebieg. Nic dziwnego, że zawzięte 
walki toczyły się do samego końca, 
ponieważ chodziło o zdobycie Pu-
charu Wójta Gminy Kościerzyna. 
Na początku jednak miała miejsce 
wesoła rozgrzewka – rzuty piłką do 
kosza, w której wzięły udział wła-
dze i ks. kapelan Antoni Burba. Po-
tem rozgrywano kolejne dyscypliny: 
turnieje badmintona, pierwszy tur-
niej w dwa ognie, rzuty do celu wo-
reczkami, drugi mecz w dwa ognie, 
turnieje sprawnościowe – hula-hop, 
trzeci mecz w dwa ognie, konkuren-
cja dla siłaczy – rzuty piłką lekarską 
do tyłu. Jedną z ostatnich dyscyplin 
było kozłowanie piłki na czas. Od-
był się też turniej w warcaby. Trzeba 
zaznaczyć, że we wszystkich zma-
ganiach brali udział zarówno panie 
jak i panowie. Jednocześnie przez 
cały czas trwał pokazowy występ 
– budzący wysokie uznanie mecz 
ping-ponga Sławomira Wierzby, 
znajdującego się na wózku inwa-
lidzkim dla niepełnosprawnych. 
Wszystkim rozgrywkom towarzy-
szyły silne emocje, tym bardziej, że 
poziom gry zawodników był raczej 
wysoki i wyrównany. Obserwatorzy 
i kibice byli zgodni, że niektórzy 
uczestnicy wykazali się wręcz naj-
prawdziwszą perfekcją i profesjona-
lizmem, m.in. Bogumiła Nadolna w 
kozłowaniu piłką. Kibice z Łubiany 
zwracali uwagę zebranych bardzo 
dobrym i skutecznym dopingiem 
swoich reprezentantów, jednolitymi 
estetycznymi strojami i wzorową 

organizacją. Drużyna z Łubiany 
pokazała wysoki kunszt i skutecz-
ność w rozgrywkach zespołowych, 
szczególnie w meczach w dwa ognie 
i w badmintonie, natomiast spor-
towcy z Wielkiego Klincza bardzo 
dobrze opanowali rzuty woreczka-
mi, piłką lekarską i kozłowanie. W 
klasyfikacji końcowej poszczególne 
reprezentacje zdobyły następującą 
ilość punktów: Kościerzyna – 9; 
Łubiana – 18; Wielki Klincz – 21. 
Po ogłoszeniu wyników władze 
wręczyły zawodnikom puchary, 
dyplomy i nagrody. Pierwsze miej-
sce zdobyła drużyna z Wielkiego 
Klincza, drugie – Łubiana i trze-
cie – Kościerzyna. Po zakończeniu 
zawodów uczestnicy imprezy prze-
mieścili się z Hali Sportowej do Sali 
Wiejskiej, gdzie wszystkim zaser-
wowano wyśmienitą grochówkę, 
kawę i drożdżówki. Szybko jednak 
pozbyto się zbędnych kalorii, bo 
przy skocznych rytmach i porywa-
jącej muzyce w wykonaniu orkie-
stry „Cztery Asy” sala zaroiła się 
żwawo poruszającymi się na parkie-
cie parami, kółeczkami i korowo-
dami rozentuzjazmowanych i roz-
tańczonych uczestników. Taneczne 
i radosne pląsy trwały aż do godz. 
21.00. Uczestnicy już się cieszą, że 
za rok znowu spotkają się na kolej-
nej Spartakiadzie. 

Relację zredagował Zdzisław Jan 
Brzeziński, sekretarz Koła PZERI  

i uczestnik imprezy
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Dotacja na budowę kanalizacji w Niedamowie, 
Dębogórach i Wielkim Podlesiu

Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz 
Piechowski oraz Skarbnik Edmund 

Ostrowski podpisali w dniu 10 
czerwca umowę na dofinansowa-

nie budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Niedamowo - 
Dębogóry - Wielki Podleś. Projekt 
Gminy Kościerzyna otrzymał  dota-
cję w kwocie 1.607.064 zł w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu według 
założeń kosztorysowych wynosi 
4.542.686,55 zł. Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego przyjął w maju 
listę 46 projektów. Był to trzeci i 
najprawdopodobniej ostatni w wo-
jewództwie pomorskim konkurs 
na realizację projektów w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego PROW na lata 2007-2013. 
Zadanie zgodnie z umową o dofi-

nansowanie ma rozpocząć się jesz-
cze w tym roku. W ramach posia-
danych projektów budowlanych w 
trzech miejscowościach zostanie 
wybudowane ponad 5 km rurociągu 
grawitacyjnego, ponad 7 km ruro-
ciągu ciśnieniowego, 9 przepom-
powni ścieków oraz 117 przyłączy 
do nieruchomości mieszkańców. Po 
wyłonieniu wykonawcy sieci ka-
nalizacji sanitarnej Gmina Koście-
rzyna planuje złożyć kolejny wnio-
sek o dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wykonania przyłączy na posesjach 
mieszkańców do nowobudowanej 
sieci, tak jak to miało miejsce w No-
wym Klinczu i Kościerskiej Hucie. 
 

G. Świtała

Jak już wielokrotnie informowali-
śmy mieszkańców, w związku z pla-
nowanym ufundowaniem sztandaru 
Gminy Kościerzyna podjęto prace 
dotyczące nowego herbu. Miało to 
swoje głębokie uzasadnienie, gdyż 
pierwsza wersja sztandaru, z her-
bem obecnie funkcjonującym, nie 
uzyskała pozytywnej opinii Komisji 
Heraldycznej działającej przy Mini-
sterstwie Administracji i Cyfryza-
cji. Taka opinia zaś jest niezbędna, 
by zgodnie z „Ustawą o odznakach 
i mundurach” sztandar posiadać. 
Jak bowiem zapisano w Ustawie: 
Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą ustanawiać, w drodze uchwa-
ły organu stanowiącego danej jed-
nostki, własne herby, flagi, emble-
maty oraz insygnia i inne symbole. 
Wzory symboli ustanawiane są w 
zgodzie z zasadami heraldyki, we-
ksylologii i miejscową tradycją hi-
storyczną. W tym celu na jednostki 
samorządu terytorialnego został 
nałożony obowiązek wystąpienia 
o opinię do ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej, 
przy którym działa Komisja Heral-
dyczna jako jego organ opiniodaw-
czo-doradczy. Zgodnie z tymi wy-
tycznymi, mając na uwadze wnioski 
radnych o ufundowanie sztandaru 
Gminy Kościerzyna w roku jej 
20-lecia, już na początku 2012 roku 
podjęto intensywne prace nad pro-
jektem sztandaru. Jego pierwsza 
wersja, uzgodniona z radnymi, na 
której zamieszczono obecnie obo-
wiązujący herb gminy, niestety nie 
uzyskała pozytywnej opinii Ko-
misji Heraldycznej. Za zgodą rad-
nych, szeroko informując sołtysów 
i mieszkańców, przystąpiono więc 
do opracowania nowego herbu gmi-
ny, zgodnego z zasadami heraldyki, 
weksylologii i miejscową tradycją 
historyczną. Całym procesem pracy 
nad wyglądem nowego herbu inte-
resowały się lokalne media. Pod-
czas sesji Rady Gminy Kościerzyna 
w dniu 24 maja 2012 roku szczegó-
łowo informowano radnych i soł-
tysów o konieczności opracowania 

nowego herbu Gminy Kościerzyna. 
W protokole m.in. zapisano: Aby 
sztandar mógł być wykonany musi 
przejść całą procedurę prawną, a 
pierwszym elementem to jest komi-
sja heraldyczna, która określa zasa-
dy i prawidłowość wykonania tego 
usytuowania na sztandarze określo-
nych elementów. W związku z tym, 
że mamy informację z komisji he-
raldycznej na piśmie, że nasz herb 
nie przeszedł komisji heraldycznej i 
nie powinien być stosowany, ale był 
uchwalony 20 lat wstecz. Zaznaczo-
no też, że: Byłoby istotne aby w dys-
kusji określić i podpowiedzieć jak 
ten herb ma wyglądać. Propozycja 
nowego herbu prezentowana była 
podczas sesji Rady Gminy Koście-
rzyna w dniu 22 czerwca 2012 roku. 
Jak zapisano w protokole z obrad: 
Heraldyk przedstawił wzór herbu i 
sztandaru gminy Kościerzyna, jaki 
ma zostać przekazany radnym ce-
lem akceptacji. Nawiązała się roz-
mowa, zostały przedstawione uwagi 
i spostrzeżenia między radnymi i 

sołtysami a Panem Heraldykiem. 
Podczas tego posiedzenia przepro-
wadzono również dyskusję i swoiste 
głosowanie, w jakim sołtysi i radni 
obecni na sali obrad opowiedzie-
li się za wyglądem nowego herbu 
Gminy Kościerzyna. Tym bardziej 
niezrozumiała staje się decyzja nie-
których radnych, którzy podczas 
sesji w dniu 7 czerwca 2013 r. gło-
sowali przeciwko podjęciu uchwa-
ły w sprawie ustanowienie herbu 
i sztandaru Gminy Kościerzyna. 
Ponownie dochodzi do sytuacji, 
gdy wcześniejsza zgoda na wydat-
kowanie środków z budżetu gminy 
oraz szerokie konsultacje społeczne 
nie wystarczają, by podjąć decyzję. 
Rodzi się pytanie – czy pierwotna 
decyzja radnych o ufundowaniu 
sztandaru Gminy Kościerzyna ma 
być realizowana? Jeśli tak, to może 
warto ponownie postawić kwestię 
herbu podczas obrad Rady Gminy 
Kościerzyna?

Red.

Czy będzie nowy herb Gminy Kościerzyna?

Herb Miasta Kościerzyna Herb Gminy Kościerzyna Propozycja nowego herbu Gminy Kościerzyna
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Absolutorium dla Wójta Grzegorza Piechowskiego

17 maja 2013 r. odbyła się Sesja 
Rady Gminy Kościerzyna, w której 
programie była uchwała dotycząca 
udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Kościerzyna Grzegorzowi 
Piechowskiemu z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2012. Uchwała 
ta została podjęta prawie jednogło-
śnie, z 14 radnych obecnych na sali 
obrad 13 głosowało „za udzieleniem 
absolutorium” przy jednym głosie 
wstrzymującym się. Taki wynik 
głosowania jasno pokazuje, że Rada 
Gminy Kościerzyna popiera kieru-
nek działań realizowanych przez 
Wójta Grzegorza Piechowskiego. 
Warto przy tej okazji przypomnieć 
najważniejsze zadania, które zre-
alizowano w naszej gminie w 2012 
roku. Utrzymane zostały główne 
kierunki rozwoju, czyli budowa 
kanalizacji, modernizacja i budowa 
dróg oraz inwestycje oświatowe. Na 
zadania inwestycyjne przeznaczono 
kwotę ponad 15 mln zł. Zakończono 
budowę kanalizacji w miejscowości 
Skorzewo, Kościerzyna Wybudo-
wanie, Nowa Wieś. Rozpoczęliśmy 
budowę kanalizacji w miejscowo-
ściach Nowy Klincz i Kościerska 
Huta. Ważnym elementem tej in-
westycji jest fakt uzyskania po raz 
pierwszy dotacji w wysokości 45% 
kosztów na budowę prywatnych 
przyłączy mieszkańców tych miej-
scowości. Rozbudowano kanaliza-
cję w Łubianie, Wielkim Klinczu, 
Kaliskach. Zbudowaliśmy kanaliza-
cję w  Starym Nadleśnictwie przy-
łączając je do systemu kanalizacji 
w mieście Kościerzyna, by z jednej 
strony obniżyć koszty inwestycji a 
z drugiej umożliwić korzystanie z 
kanalizacji mieszkańcom Starego 
Nadleśnictwa. W uzasadnionych 
ekonomicznie sytuacjach chcieli-
byśmy kontynuować tą współpracę 
z miastem Kościerzyna w przy-
szłości. Zmodernizowaliśmy przy 
wykorzystaniu pożyczki z WFOŚ 
ujęcie wody w Łubianie. Rozbu-
dowaliśmy sieć wodociągową w 

miejscowościach Łubiana, Grzy-
bowo, Sarnowy, Skorzewo, Nowy 
Klincz, Dobrogoszcz, Kościerzyna 
Wybudowanie, Wąglikowice i Ka-
liska. Wykonaliśmy dokumentację 
projektową wodociągu dla miej-
scowości Stawiska. Na te zadanie 
przeznaczyliśmy kwotę ponad 5,7 
mln zł. Jak co roku ważnym zada-
niem, które wymaga stałego wzro-
stu nakładów jest budowa i moder-
nizacja dróg i chodników. Na ten 
cel wydatkowano kwotę blisko 3,4 
mln zł wykonując inwestycje dro-
gowe w następujących miejscowo-
ściach: Mały Klincz, Nowy Klincz, 
Nowa Wieś, Łubiana, Sarnowy, 
Korne,  Wielki Klincz, Wąglikowi-
ce, Czarlina, Skorzewo, Zielenin, 
Grzybowo, Szenajda, Kłobuczyno, 
Niedamowo. Warto przypomnieć 
zrealizowany wspólnie z prywatną 
firmą - Zakładem Wydobywczym 
„KRUSZYWO” sp. z o.o. projekt 
budowy ponad kilometrowego od-
cinka drogi Sycowa Huta-Lizaki. To 
bardzo dobry przykład współpra-
cy realizujący ważny, od wielu lat 
żywy postulat mieszkańców tych 
miejscowości. W ramach tzw. pro-
gramu dróg śródpolnych z udziałem 
środków Urzędu Marszałkowskie-
go kontynuowaliśmy budowę drogi 
Puc-Dąbrówka – wartość tej inwe-
stycji to kwota blisko 180 000 zł. W 
ramach współpracy ze Starostwem 
Powiatowym dokonaliśmy rozbiór-
ki wiaduktu kolejowego w Wielkim 
Klinczu w ciągu drogi powiato-
wej Mały Klincz-Nowa Kiszewa. 
Wspólnie przebudowaliśmy chod-
nik przy drodze powiatowej prowa-
dzącej do skansenu we Wdzydzach. 
Na te wspólne, ważne nie tylko dla 
naszych mieszkańców inwestycje 
przeznaczyliśmy kwotę blisko 63 
500 zł. Wybudowaliśmy place za-
baw przy szkole w Łubianie za kwo-
tę blisko 18 000 zł, przy udziale pry-
watnego sponsora oraz za kwotę 25 
000 zł w Pucu. We wrześniu oddano 
do użytku długo oczekiwaną przez 
mieszkańców Skorzewa inwestycję 
- przedszkole wybudowane za kwo-
tę ponad 2,7 mln zł. Tak jak w roku 
poprzednim za kwotę ok. 1,1 mln zł 

wykonaliśmy remonty we wszyst-
kich placówkach oświatowych, z 
czego największa dotyczyła termo-
modernizacji sali sportowej w Wiel-
kim Podlesiu. Dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Łubianie zakupiony 
został nowy średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy, za kwotę ponad 
500 000 zł z czego ponad 200 000 zł 
pochodziło z dotacji. Realizujemy 
w ten sposób program wyposaża-
nia w nowoczesny sprzęt naszych 
jednostek OSP będących w Krajo-
wym Systemie Ratowniczym, dają-
cy gwarancję większej sprawności 
jak i większego bezpieczeństwa tak 
dla oczekujących pomocy ze strony 
naszych strażaków-ochotników jak 
i samych strażaków. Rozpoczęli-
śmy realizację projektu „Stolemowe 
Szlaki”, dzięki któremu w sześciu 
naszych miejscowościach – Częst-
kowo, Wielki Podleś, Wdzydze, 
Kaliska, Dobrogoszcz, Stawiska 
– powstaje nowoczesna infrastruk-
tura turystyczna, która będzie słu-
żyć tak lokalnej społeczności, jak i 
przebywającym na naszym terenie 
turystom. Rozpoczęliśmy z progra-
mów pomocowych PROW budowę 
sali ćwiczeń zespołu Chochliki w 
Niedamowie oraz remont świetlicy 
i stadionu w Kłobuczynie. Realizo-
waliśmy za kwotę ponad 1,34 mln 
zł projekt „E-administracja szansą 
na rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego w gminie Kościerzyna”. 
Kontynuowaliśmy realizację pro-
jektu „Superuczeń” za kwotę po-
nad 1 mln zł w naszych placówkach 
szkolnych w Skorzewie, Wielkim 
Podlesiu i Wąglikowicach. Projekt 
w 100% finansowany z funduszy 
unijnych polega na wdrożeniu inno-
wacyjnego programu zajęć pozalek-
cyjnych obejmujących naukę języka 
angielskiego, matematyki i technik 
szybkiego uczenia się. Przy pomocy 
środków pomocowych zakupiliśmy 
za kwotę ponad 44 000 zł sprzęt mu-
zyczny dla zespołu, który powstaje 
przy Centrum Kultury i Edukacji 
w Nowym Klinczu. Zakończyli-
śmy projekt „Rybki od pierwszej 
klasy” realizowany we wszystkich 
naszych szkołach w ramach Pro-

gramu Operacyjnego zrównoważo-
nego rozwoju sektora rybołówstwa. 
Wartość projektu to kwota 146 556 
zł. Kontynuowaliśmy rozpoczęty 
w 2011 roku program bezpłatnej 
nauki pływania dla uczniów klas 
III naszych wszystkich szkół pod-
stawowych. Swoje stałe zadania re-
alizował Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Wśród nich warto wy-
mienić  projekt finansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
pt. „Zainwestuj w siebie – masz 
ogromne możliwości” oraz projekt 
pt. „Rodzina bez przemocy”, w ra-
mach którego odbyły się m.in. zaję-
cia dla rodziców nieradzących sobie 
z problemami wychowawczymi, 
piknik rodzinny oraz indywidual-
ne porady psychologiczne i prawne. 
Istotnym zdaniem stojącym przed 
samorządem jest wspieranie sportu, 
w tym klubów sportowych, jak rów-
nież współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. W ramach uchwa-
ły wspierającej sport przeznaczyli-
śmy na działalność naszych klubów 
kwotę 203 682 zł, czyli o ponad 50 
000 zł więcej w stosunku do 2011 
roku  wspierając takie dyscypliny 
sportu jak: piłka nożna, lekkoatle-
tyka, boks, podnoszenie ciężarów. 
Dotacją w wysokości 30 000 zł 
wsparto działania organizacji po-
zarządowych. Szczególnie należy 
zauważyć i docenić stały już wzrost 
aktywności naszych Kół Gospodyń 
Wiejskich. Analizując ekonomicz-
ną stronę działalności gminy Ko-
ścierzyna należy stwierdzić, że w 
2012 roku pozyskano środki z róż-
nych źródeł, co pozwoliło zwięk-
szyć budżet po stronie dochodów 
o 2 804 451 zł co stanowi wzrost o 
5,46%. Ostatecznie dochody wynio-
sły od 55 562 543,11 zł, co stanowi 
102,51% planu budżetowego. Plano-
wane budżetowe wydatki wzrosły 
do kwoty 63 484 195,00 zł tj. o 12 
527 640,00 zł, co stanowi wzrost 
o 24,58%. Ostatecznie wydatki 
zrealizowano na poziomie 58 389 
195,06 zł, co stanowi 91,97% planu 
budżetowego.

Red.

Droga Sycowa Huta-LizakiSamochód dla OSP ŁubianaOrkiestra Gminy Kościerzyna

Przedszkole w Skorzewie
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Dzień Dziecka w Kaliskach Kościerskich
1 czerwca 2013 roku w pobliżu sali 
wiejskiej w Kaliskach Kościerskich, 
tradycyjnie jak co roku, odbyła im-
preza związana z Dniem Dziecka. 
Organizatorami tego wspaniałego 
spotkania była Pani Sołtys Boże-
na Cieszyńska wraz z Radą Sołec-
ką. Impreza rozpoczęła się o godz. 
15.00 i  była przeznaczona dla 
wszystkich dzieci tych mniejszych, 
które przybyły wraz z rodzicami 
jak i tych większych. Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich przygotowały 
przepyszne słodkości w postaci do-
mowych ciast, a druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej pomagali 
przy organizacji całego spotkania. 
Stoliki były pełne słodyczy, napo-
jów, owoców i innych pyszności, a 
każde dziecko otrzymało lody oraz 
paczkę ze słodyczami i napojem. 
Wszystkim dopisywał bardzo do-
bry humor a uśmiech nie schodził 
z twarzy dzieciaków ponieważ 
atrakcji było co nie miara. Swo-
ją obecnością zaszczycił Nas Pan 
Wójt Grzegorz Piechowski. Festyn 
rozpoczął się pokazem tresury psa 

policyjnego, dzięki uprzejmości Po-
licjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Kościerzynie. Rozegrano 
wiele konkursów m.in.: turniej gry 
w piłkarzyki, który okazał się naj-
bardziej emocjonujący, rozgryw-
ki w tenisie stołowym, ciągnięcie 
liny, taniec dziecka z rodzicem, 
rozgrywki w gry planszowe. Każdy 
konkurs obfitował w wiele emocji a 
dzieci były pełne zaangażowania, 
gdyż na zakończenie czekały na 
dzieci nagrody. Podczas obchodów 
Dnia Dziecka przygrywał zespół 
Hot Pres, który umilał czas dzie-
ciom swoją muzyką i śpiewem, co 
było doskonałą okazją do zabawy 
w pociąg i tańców. Wszystko to nie 
byłoby możliwe dzięki sponsorom 
czyli m.in. Panu Andrzejowi Ko-
walczykowi, a także właścicielce 
sklepu spożywczo-przemysłowego 
„16” Pani Katarzynie Zdrojewskiej. 
Ostatnie dzieci opuściły placyk 
sprzed sali wiejskiej przed godzi-
ną 20 z uśmiechem i radością oraz 
pytaniem kiedy odbędzie się ko-
lejna zabawa dla dzieci. A to nie 

koniec relacji, ponieważ Pani Soł-
tys i Rada Sołecka po godzinie 20 
zorganizowała zabawę na świeżym 
powietrzu przy akompaniamencie 
zespołu Hot Pres dla dzieci tro-
chę „starszych” czyli tych, którzy 
ukończyli 18 rok życia. Wszystkie 
atrakcje przygotowane przez orga-

nizatorów imprezy przyciągnęły 
liczną publiczność, która wspaniale 
się bawiła. Festyn zaś był nie tyl-
ko okazją do świetnej zabawy, ale 
też integracji mieszkańców Kalisk 
Kościerskich.

M. Bachewicz 

2 czerwca boisko przy Zespole 
Kształcenia w Wielkim Klinczu 
zamieniło się w wielki plac za-
baw. Tam bowiem odbył się festyn 
rodzinny zorganizowany przez 
Sołectwo, Zespół Kształcenia 
w Wielkim Klinczu i Prywatne 
Przedszkole „Tweedy”. Cała impre-
za miała charakter nie tylko roz-
rywkowy, ale również profilaktycz-
ny.  Prowadzona była pod hasłem 
„Żyj zdrowo” i „Baw się bezpiecz-
nie”. Milusińscy mogli skorzystać z 
dmuchanych zjeżdżalni i trampoli-
ny, sztalug sportowych, malowania 
twarzy, warsztatów edukacyjnych, 

konkurencji z nagrodami dla dzie-
ci za pośrednictwem wodzireja i 
akompaniamentu muzycznego, 
a także zabaw dla całych rodzin 
gdzie było można  sprawdzić  swoje  
umiejętności i doskonale bawić się 
w różnych konkurencjach, prowa-
dzonych przez panią Mariolę Cybu-
lę i Ilonę Kościelską, nauczycielki 
Zespołu Kształcenia w Wielkim 
Klinczu. Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowano darmowy po-
częstunek. O wspaniałe nagrody 
i słodycze dla wszystkich uczest-
ników zabawy zadbała pani Kry-
styna Marczyk - sołtys Wielkiego 

Klincza. Należą się podziękowania  
sponsorom: Panu Erykowi Klatt – 
dyrektorowi „UNIBUD”, Panu Sta-
nisławowi i Rafałowi Sadowskim, 
Panu Zbigniewowi Lizakowskie-
mu, Panu Stanisławowi Małachow-
skiemu, Pracownikom Zakładu 
Komunalnego oraz druhom  z OSP 
Wielki Klincz, którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem uczestników fe-
stynu. Frekwencja jak i pogoda 
dopisały. Dodatkową atrakcją był 
występ Koła Gospodyń Wiejskich 
„Sąsiadki, aparatki”, który roz-
bawił wszystkich do łez. Podczas 
imprezy kolejny raz zbierano pie-

niądze na leczenie chorej na bia-
łaczkę Agnieszki 5-letniej, miesz-
kanki Wielkiego Klincza. Kwota 
jaką zebrano to 1245 zł, która zo-
stała przekazana na osobiste konto 
15106000760000331000182615, 
Nr subkonta 21366 Romanowska 
Agnieszka, Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą’’. Okazało się, 
że w naszej wsi jest sporo ludzi  o 
wielkim sercu, którzy nie umieją 
przejść obojętnie obok czyjegoś 
nieszczęścia. Za to należą się im 
wielkie podziękowania.

K. Marczyk

Dzień Dziecka w Wielkim Klinczu
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AL-ANON w Łubianie 
zaprasza na spotkania

Sprzątano z wielkim zaangażowaniem

Mamy za sobą kolejną akcję sprzą-
tania Gminy Kościerzyna, w szcze-
gólności szlaków turystycznych 
pieszych i kajakowych oraz miejsc 
publicznych. W różnych sołectwach 
mieszkańcy postanowili poświę-
cić swój czas na wspólne sprząta-
nie miejsc dostępnych dla każdego. 
Oprócz wymiernych wartości płyną-
cych z panującego dookoła porządku, 
z akcji tej, jest też efekt edukacyjny 
– Ci którzy zbierali pewnie sami już 
śmiecić nie będą, a Ci którzy widzie-

li zaangażowanie w sprzątanie miej-
my nadzieję że w przyszłości przed 
wyrzuceniem butelki plastikowej 
czy innego śmiecia się zastanowią. 
Godne pokazania jest zaangażowa-
nie dzieci i młodzieży w Skorzewie i 
Kłobuczynie, strażaków i młodzieży 
z Wąglikowic, sportowców z Kor-
nera Korne, którzy płynęli i sprzą-
tali rzekę Pilicę, czy mieszkańców 
Łubiany, którzy płynęli i sprzątali 
rzeki Graniczną, Trzebiochę i Wdę. 
Sprzątano również w Juszkach, No-

wej Wsi Kościerskiej, Nowej Kisze-
wie, Niedamowie, Loryńcu, Dobro-
goszczu i innych miejscowościach. 
W tym miejscu chcieliśmy jako 
organizatorzy akcji podziękować 
wszystkim którzy się w nią zaanga-
żowali – przede wszystkim osobom 
sprzątającym! Ponadto Nadleśnic-
two Kościerzyna i Nadleśnictwo 
Lipusz oraz Wdzydzki Park Krajo-
brazowy również wsparły akcję za 
co bardzo dziękujemy. Szczególny 
wymiar sprzątania miało spływanie 

kajakiem i od strony „wody” zbiera-
nie śmieci, w tym zakresie serdecz-
nie dziękujemy wypożyczalniom 
kajaków KajakiMłyn w Kornym i 
Activitas (PTTK) we Wdzydzach. 
Ze strony Gminy Kościerzyna akcja 
była koordynowana przez Zakład 
Komunalny i Zakład Sportu, Kul-
tury i Turystyki oraz Straż Gmin-
ną. Wszystkim jeszcze raz wielkie 
podziękowania.

G. Świtała

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

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.

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 Grupy 
ISKRA w pomieszczeniach sali wiej-
skiej w Wielkim Klinczu.

Złoty Laur dla Księdza Kanonika Bogdana Augustyniaka
Podczas sesji w dniu 7 czerwca 
Rada Gminy Kościerzyna uhono-
rowała Księdza Kanonika Bogda-
na Augustyniaka medalem i od-
znaką „Złoty Laur” za aktywność 
i zaangażowanie na rzecz rozwoju 
społeczno-gospodarczego Gminy 
Kościerzyna. Wśród zasług Księ-
dza Kanonika Bogdana Augusty-
niaka warto wymienić m.in. wybu-
dowanie Kościoła parafialnego w 
Łubianie, gdy pomimo problemów 
społeczno-gospodarczych panują-
cych w latach 80-tych w niedługim 
okresie powstał kościół, cmentarz 
oraz infrastruktura przykościelna. 

Przez szereg lat Ks. Bogdan Au-
gustyniak materialnie i finansowo 
wspierał rodziny, które dotknęło 
bezrobocie. Był inicjatorem i fun-
datorem strojów kaszubskich dla 
zespołu „Skry” w Łubianie. Wkład 
pracy na rzecz Łubiany i Gminy 
Kościerzyna uzasadnia przyzna-
nie odznaki i medalu „Złoty Laur”. 
Księdzu Kanonikowi Bogdanowi 
Augustyniakowi składamy ser-
deczne gratulacje życząc zdrowia, 
pomyślności oraz wielu lat aktyw-
nej działalności.

Red.
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W dniach 18-19 maja odbyła się III 
Pomorska Majówka z Motocyklem. 
Ponad 500 uczestników z całej Pol-
ski bawiło się w Ośrodku „Portus” 

w Gołuniu – Gmina Kościerzyna. 
Uczestnicy wraz z mieszkańcami 
Gminy mogli skorzystać zarówno 
w piątek, jak i w sobotę z bogatej 

oferty koncertowej na scenie wy-
stąpiły takie zespoły jak: Orchidea, 
White Room, Fanx, Calista, Vier-
na, Wolne Owce, Slovenian Girl. 

Tegoroczną gwiazdą wieczoru była 
grupa Golden Life. 

G. Daszkowski

Zlot motocyklowy w Gołuniu

1. Na 3 lipca zaplanowano podpi-
sanie w Urzędzie Marszałkowskim 
umów o dofinansowanie dwóch 
kolejnych inwestycji ze środków 
Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego. Pierwszy projekt to „Bu-
dowa Centrum Usług Turystycz-
nych we Wdzydzach”. W ramach 
zadanie w miejscowości Wdzydze 
wybudowany zostanie budynek 
pełniący funkcję informacji tury-
stycznej, zaplecze dla ratowników 
wodnych, izbę wystaw regional-
nych, publicznej toalety. Dodatko-
wo taras zawarty w bryle budynku 
pełnić będzie również funkcję es-
trady. Szacowany koszt realizacji 
zadania to 1 362 792,02 zł, z czego 
dofinansowanie w formie transz 
zaliczek ma wynieść 829 650,00. 
Przewidywany termin zakończe-
nia realizacji zadania to paździer-
nik 2014 roku. Drugi projekt to  

„Rewitalizacja infrastruktury 
sportowej w Wielkim Klinczu”. 
Rewitalizacja infrastruktury spor-
towej w Wielkim Klinczu dotyczy 
odbudowy kompleksu sportowego 
w centrum miejscowości. Ogólno-
dostępna infrastruktura obecnie 
jest w opłakanym stanie technicz-
nym i pochodzi z lat ‚60 ubiegłego 
wieku. Niebezpieczna, niespeł-
niająca minimalnym wymogów 
bezpieczeństwa infrastruktura 
(nawierzchnia, bramki, bieżnia, 
itp.) nie jest użytkowana przez 
mieszkańców Wielkiego Klincza 
oraz przyjezdnych gości. Realiza-
cja projektu obejmuje budowę bo-
iska do gry w piłkę ręczną i noż-
ną, boiska wielofunkcyjnego (do 
koszykówki i siatkówki), bieżni 
lekkoatletycznej, miejsca do skoku 
w dal, miejsca do pchnięcia kulą, 
wyposażenie boisk (w tym do sko-

ku wzwyż). Realizacja projektu 
według kosztorysów ma wynieść 
684 628,21 z czego dofinansowanie 
w formie zaliczki to 334 037,00 zł. 
Realizację zadania zaplanowano 
na 2014 rok. 

2. W dniu 24.06.2013 roku Gmina 
Kościerzyna złożyła kolejny już 
wniosek o dofinansowanie z dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Projekt „Budowa 
Sali Wiejskiej w Loryńcu” ma 
kosztować ponad 250.000 zł, z cze-
go wnioskowane dofinansowanie 
wynieść ma 100.097 zł. Wyniki 
naboru wniosku poznamy już w 
lipcu br. 

3. 10 maja br., w biurze Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Stolem”, Gmina Kościerzyna zło-
żyła kolejny wniosek o dofinan-
sowanie tzw. „Małego Projektu”. 
Przedsięwzięcie dotyczy budowy 
placu zabaw w Gostomiu oraz 
remontu placów zabaw w Sar-
nowach i w Kłobuczynie. Wnio-
skowane dofinansowanie to 25.000 
zł przy zakładanych całkowitych 
kosztach realizacji operacji na po-
ziomie ponad 70.000 zł. Projekt w 
czerwcu br. został wybrany do do-
finansowania na etapie konkursu 
w LGD Stolem i zostanie skiero-
wany do dalszej weryfikacji przez 
Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Po-
morskiego. Przewidywany termin 
podpisania umowy o dofinansowa-
nie to przełom roku 2013/2014. 

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 27 czerwca 2013 roku w 
Urzędzie Gminy Kościerzyna 
zorganizowano jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego. Od-
znaczenia od Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej otrzymały 
następujące pary małżeńskie: Re-
gina i Stanisław Ramczykowscy 
z Kłobuczyna, Helena i Edward 
Błaszkowscy z Łubiany, Zofia i 
Franciszek Gostkowscy z Wiel-

kiego Klincza, Maria i Brunon 
Kurszewscy z Nowego Klincza, 
Edyta i Konstanty Muchowscy z 
Niedamowa, Elżbieta i Stanisław 
Stalka z Loryńca, Władysława i 
Gerard Troka z Kościerskiej Huty. 
Wszystkim Jubilatom składamy 
serdeczne gratulacje!

Red.
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POSTULATY Z ZEBRAŃ WIEJSKICH 2013
Lp. Miejscowość Zakres robót Przewidywany  

koszt w zł
1 Dobrogoszcz przepust, brak odpływu 1 000
2 Małe Stawiska zmiana organizacji ruchu w Stawiskach 700
3 Szenajda skrzyżowanie, słaba widoczność 800
4 Szenajda drogowskaz na Szenajdę 300
5 Szenajda równiarka na drodze do Juszek 1500
6 Czarlina dokończyć remont mostu 1 000
7 Częstkowo likwidacja skarpy k. Kaszuba 2 000
8 Wąglikowice dokończyć chodnik ul. Rajska 5 000
9 Wąglikowice oznakowanie ul. Rajskiej od Czarliny 300

10 Mały Klincz ułożyć płyty YOMB przy hydroforni 7 000
11 Mały Klincz wywieźć skarpę za „Koala” 5 000
12 Wielki Podleś lustro na wysokości Literski 800
13 Nowa Kiszewa opryski chwastów na cmentarzu 1 000
14 Niedamowo parking przy szkole 4 000
15 Kłobuczyno zjazd k. Astra 2 000
16 Wieprznica ściąć pobocza od gazowni 1 000
17 Gostomie poszerzenie drogi pod Częstkowo 2 000
18 Juszki niwelacja skarpy 3 000
19 Łubiana uporządkować oznakowanie ulic – tablice 3 000
20 Łubiana progi na ul. Kaszubskiej 3 000
21 Łubiana próg na ul. Ogrodowej 1 500
22 Łubiana brak dojazdu do kąpieliska 2 000
23 Mały Podleś skarpa do niwelacji 3 000
24 Mały Podleś tabliczki z napisem „nie dotyczy zaopatrzenia i pojazdów rolniczych” 300
25 Nowy Podleś znaki „uwaga dzieci” 300
26 Sarnowy naprawa dachu przystanku 500
27 Zielenin odprowadzenia wody w Będominku 5 000
28 Zielenin drogowskaz do Będominka 250
29 Wielki Klincz lustro na skrzyżowaniu Wybickiego - Gościeradzka 800
30 Wielki Klincz połączenie rurociągu w ul. 8- Marca  ze stawem 10 000
31 Skorzewo barierka przed rzeczka 7 000
32 Nowy Klincz odprowadzenie wody z płyt betonowych 2 000
33 Nowa Wieś progi zwalniające 2 szt. 2 000
34 Nowa Wieś tablica 500
35 Loryniec zakup kosiarki 1 000
36 Wielki Podleś zapadnięta szosa Wielki Klincz, zalewa dom 20 000
37 Szarlota podjazd do drogi powiatowej 18 000
38 Puc naprawa dróg do Śledziowej Huty 10 000
39 Skorzewo problem wód opadowych na ul. Sportowej 20 000

 RAZEM 148 550
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Lp. Miejscowość Zakres robót Przewidywany  
koszt w zł

INWESTYCJE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
1. Gostomie modernizacja ujęcia wody - wymiana pompy głębinowej, przebudowa 

układu sterowania  pompy  falownik), ogrodzenie strefy
30 000

2. Nowy Klincz odwodnienie przy szkole i skrzyżowaniu  - skierowanie do stawu przeciw-
pożarowego obok boiska sportowego

20 000

3. Nowy Klincz kanalizacja w Nowym Klinczu 160 000

4. Mały Klincz doprowadzenie wody do p. Łangowska Maria, Łangowski Ireneusz, Brauer 
Barbara

20 000

5. Skorzewo rozbudowa wodociągu  

6. Skorzewo 100 mb ul. Kościelna dz. nr 606/7 10 000

7. Skorzewo 160 mb za  ul. Polną dz. nr 5/9 16 000
8. Kościerzyna  Wybudo-

wanie 
rozbudowa wodociągu 130 mb – dz. nr 145 13 000

9. Kościerzyna  Wybudo-
wanie 

projekt odprowadzenia wód opadowych z ulic Kościerzyny Wybudowanie 50 000

10. Wielki Klincz zakup pompy głębinowej 13 000

11. Wielki Klincz rozbudowa wodociągu 30 mb ul. Polna 3 000
12. Wielki Klincz rozbudowa kanalizacji 300 mb ul. Polna 8 000
13. Wielki Klincz II etap ul. Wojtyły - rozbudowa kanalizacji sanitarnej 300 mb 75 000

14. Wielki Klincz przepompownia -  szt.1 60 000

15. Nowa Wieś rozbudowa kanalizacji 100 mb – Flisikowski Radosław 20 000

16. Łubiana wykonanie instalacji wodociagowej do cmentarza 40 000

17. Łubiana II etap Osiedle pod lasem  

18. Łubiana rozbudowa wodociągu 850 mb 99 000

19. Łubiana rozbudowa kanalizacji sanitarnej 850 mb 203 000
20. Wąglikowice Przełożenie wodociągu w obrębie zabudowań sołtysa – 200 mb 25 000

21. Nowy Klincz, Kościer-
ska Huta

Budowa kanalizacji w miejscowościach Nowy Klincz i Kościerska Huta 180 000

Suma 1 045 000

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2013 R.

PLACÓWKI OŚWIATOWE
22. zakup ok. 140 szt. używanych komputerów dla szkół 100 000

23. remonty placówek oświatowych 640 000

Suma 740 000
REMONTY

24. Wdzydze Remont dachu na budynku starej szkoły 70 000
25. Wielki Klincz Remont elewacji na budynku Sali wiejskiej 30 000

Suma 100 000
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INWESTYCJE DROGOWE - CHODNIKI
22. Czarlina utwardzenie tłuczniem odcinka drogi ok. 500 m w miejscowości Czarlina osada 10 000

23. Dębogóry poszerzenie i utwardzenie drogi gminnej w kier. od p. Czapiewskich do p. Cybuli 30 000
24. Juszki wykonanie chodnika na terenie wsi 70 000
25. Juszki drogi do Rybaków – droga przed firmą Nandruk o dł. ok 100 mb -ułożenie płyt 

YUMBO
50 000

26. Puc-Dąbrówka kontynuowanie kładzenia dywanika asfaltowego w ramach projektu dróg śródpol-
nych

200 000

27. Kłobuczyno położenie płyt betonowych na drodze w kier. Grabowa na odcinku ok. 500 m 160 000
28. Kościerzyna Wy-

budowanie
położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Jaśmionowej 300 mb oraz części ul. Mako-
wej 220 mb

340 000

29. Łubiana wykonanie chodników przy ul. Akacjowej o nawierzchni asfaltowej 80 000
30. Mały Klincz położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od nowego bloku do p. Łangowskich 120 000

31. Mały Podleś poszerzenie nawierzchni asfaltowej od p. Brotz do dawnego bruku na długości ok. 
700-1000 m

85 000

32. Nowy Podleś niwelacja skarp na drodze do p. Sadowskich przy udziale środków sołeckich 5 000

33. Nowy Klincz budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej 25 000
34. Sarnowy wykonanie wyjazdu (podjazd) od j. Zrzędno 30 000
35. Skorzewo nawierzchnia asfaltowa na ul. Ogrodowej lub Kwiatowej – I etap odcinek od ul. 

Długiej ok. 200 mb plus ul. Rekowskiego
200 000

36. Wdzydze dokończenie drogi w kier p. Brylkowskiego ok. 500 mb - kostka częściowa zaku-
piona w ramach budżetu sołeckiego

60 000

37. Wąglikowice ul. Jeziorkowo - dokończenie ułożenia płyt na drodze na odcinku ok. 100 m i poło-
żenie 2 progów zwalniających

16 000

38. Wielki Klincz położenie nawierzchni asfaltowej na końcowym odcinku ul. Szkolnej do ul. Wybic-
kiego

80 000

39. Wielki Klincz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Hallera wraz z tzw. burzówką 240 000
40. Wielki Klincz budowa zatoki autobusowej przy Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu 25 000

41. Wielki Podleś naprawa i poszerzenie odcinka drogi biegnącej na działki obok p. S. Literskiego. 
Remont drogi W. Podleś-N. Kiszewa - dziury, koleiny

40 000

42.  naprawa i remonty bieżące dróg gminnych - Zakład Komunalny GK 180 000
Suma 2 046 000

POZOSTAŁE ZADANIA
26. Grzybowo wykonanie siatek zabezpieczających z działkami sąsiadującymi z boiskiem 6 500

27. Grzybowo zakup nowych bramek na boisko do piłki nożnej 3 500
28. Kościerska Huta budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej 15 000
29. Nowa Wieś budowa placu zabaw 15 000
30. Nowa Wieś piłkochwyt od strony rowu 3 000
31. Wielki Podleś przyłącze do sieci elektrycznej na boisku szkolnym 10 000
32. Ludwikowo remont mieszkania 40 000
33. Rotembark zakup nowych bramek na boisko  + doposażenie placu zabaw 5 000
34. Zakup autobusu z dofinansowaniem z PFRON 500 000
35. Wielki Podleś pomost na jeziorem Zaganie
36. Niedamowo przygotowanie gruntu pod parking oraz połażenie zakupionej kostki brukowej przez 

ZKGK- przy nowej Sali ćwiczeń
37. Ok. 30 nowych punktów świetlnych w różnych miejscowościach Gminy Kościerzyna

RAZEM 4 001 000



Kalendarz imprez kulturalnych na terenie Gminy Kościerzyna – lato 2013

Termin Sołectwo/wydarzenie

Termin Sołectwo/wydarzenie

6 lipca Festyn - Wielki Podleś

6 lipca Festyn - Juszki

6-7 lipca II Regaty o Puchar Wójta Gminy - Garczyn

13 lipca Festyn - Szenajda

13 lipca Festyn - Loryniec

13 lipca Festyn - Niedamowo

13 lipca Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego – Stara Kiszewa

20 lipca Festyn - Nowa Kiszewa

20 lipca Festyn - Rotembark

20 lipca Festyn - Sarnowy (boisko przy Sali wiejskiej)

20 lipca Festyn - Mały Klincz (sala wiejska)

20 lipca Festyn - Czarlina

20-21 lipca Jarmark Wdzydzki 

27 lipca Festyn - Kłobuczyno

27 lipca Festyn - Wąglikowice (Boisko)

27 lipca Festyn - Stawiska

27 lipca Festiwal Muzyki Szantowej „Burczybas” - Wdzydze

3 sierpnia Festyn - Gostomie (szkoła)

3 sierpnia Festyn - Szarlota (Amok-Park)

3 sierpnia Festyn - Dębogóry

10 sierpnia III Święto Sielawy - Wdzydze

15 sierpnia Festyn - Wdzydze

15 sierpnia Festyn - Łubiana

15 sierpnia Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody - Wdzydze

17 sierpnia Festyn - Grzybowo

23-24 sierpnia „Bazuna” – PTTK Wdzydze

23-25 sierpnia Spotkanie z archeologią - Wdzydze

23 sierpnia Festiwal Kaszuby Mitting Blues - Wdzydze

7 września 30-lecie osady „Burego Misia” – Nowy Klincz Wentwie

8 września Dożynki Gminne – Kaliska Kościerskie

21 września Kaszuby Biegają – półmaraton – Wiele - Wdzydze

22 września Puchar Pomorza Kaszeby „Baśka” Master - Skorzewo
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Zadbajmy o to, by żyć ekologicznie! Jak 
segregować odpady w Gminie Kościerzyna?

Do pojemnika lub worka z napisem „BIO” należy wrzucać odpady 
tzw. kuchenne frakcji stałej takie jak: pozostałości potraw i produk-
tów – 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. 

Do pojemnika lub worka z napi-
sem „SUROWCE” należy wrzu-
cać opakowania z tworzyw sztucz-
nych i wielomateriałowe takie jak: 
opakowania po wodzie, napojach, 
sokach, mleku, środkach czystości, 
szamponie, płynie do kąpieli, ser-
kach, jogurtach, lodach, tłuszczach, 
folie, donicz-
ki, zakrętki do 
butelek i opa-
kowań itp., 
czysty styro-
pian i opako-
wania ze sty-

ropianu, makulatura i tkaniny, szkło (butelki, 
słoiki, szklanki, opakowania szklane), metale 
(puszki po konserwach, aluminiowe po napo-
jach, opakowania metalowe, zakrętki do sło-
ików i butelek, opakowania po dezodorantach, 
garnki, narzędzia, drobny złom);

Do pojemnika lub worka z napisem „ZMIESZANE” należy wrzu-
cać odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowania-
mi, ceramika (porcelana, naczynia, talerze, doniczki), odpady mine-
ralne, popioły z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalka 
techniczna, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady, 
które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych. 

Odpady „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE” będą odbierane 
w sposób cykliczny, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Powsta-
jące w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemika-
lia 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-re-
montowe i rozbiórkowe w ilości 
nie większej niż 1 m3 odbierane 
będą jeden raz w roku na indy-
widualne zgłoszenie z gospodar-
stwa domowego.  

Bądź naturalnie EKO i kieruj 
się zasadami: Ograniczaj  
powstawanie odpadów –  

używaj ponownie – odzyskuj 
– bądź odpowiedzialny za stan  

środowiska naturalnego!

Jak przygotować odpady do 
segregacji?

KARTON – spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe
PUSZKA ALUMINIOWA – opróżnić, wysuszyć, zgnieść
PUSZKA METALOWA – opróżnić, oczyścić, wysuszyć, zgnieść
OPAK. KARTONOWE PO SOKACH I MLEKU – kartonik spłasz-
czyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych zakrętek
SZKLANE BUTELKI, SŁOIKI – zdjąć zakrętki, opróżnić, oczyścić, 
osuszyć, nie tłuc
BUTELKI PLASTIKOWE PET PO NAPOJACH – oczyścić, osu-
szyć, zgnieść
BUTELKI PLASTIKOWE PO KOSMETYKACH I CHEMII GOSP. 
– użyć zawartość do końca, osuszyć i zgnieść
ODPADY ZIELONE – oczyścić z ziemi, kamieni
UBRANIA, SPRZĘT ELEKTR., BATERIE, SPRZĘT RTV, AGD – 
nie wymaga specjalnych przygotowań
TERMINARZE W TWARDYCH OKŁADKACH – oderwać okładkę 
powleczoną tworzywem sztucznym lub materiałem skóropodobnym

Związek Gmin Wierzyca
ul. Zblewska 18

83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 19 97

tel. kom.: 530 946 185
www: www.zgwierzyca.pl
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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

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.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna 
 w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 11 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. 
Nr 647, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna w granicach administracyj-

nych (z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92, 124/2, 127, 178/1, 178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 
oraz części nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108, 179 i 319/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie)  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

w dniach od 17.06.2013r. do 29.07.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna (bud. A - pokój 
nr 4) w godz. od 1000 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 

02.07.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna (bud.C – sala narad) o godz. 1200.
 

Zgodnie z art. 11 pkt 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4)  
i 5) ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kościerzyna z podaniem imienia  

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31.08.2013r. 

Wójt Gminy Kościerzyna
mgr inż. Grzegorz Piechowski

OGŁOSZENIE 
„LUBEKO” Spółka z o.o. z siedzibą w Łubianie stosownie do art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.) informuje o zmianie taryfy (stawki) opłat za odbiór  
i oczyszczanie ścieków dla oczyszczalni w Łubianie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. dla: osób prawnych w wysoko-

ści 5,81 zł netto (6,27 zł brutto) za 1 m³ ścieków, dla osób fizycznych w wysokości 5,25 zł netto (5,67 zł brutto) za 1 m³ ścieków.

Prezes Zarządu inż. Mariusz Lewna


