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Szwoleżerowie Rokitniańscy w Wielkim Klinczu

26 stycznia w Wielkim Klinczu odbyło się kolejne spotkanie z II Pułkiem Szwoleżerów Rokitniańskich.
Wizyta Szwoleżerów jest głęboko
zakorzeniona w historię Wielkiego
Klincza. W pikniku patriotycznym
wzięli udział mieszkańcy Gminy Kościerzyna wraz z całymi rodzinami,
którzy skorzystali z atrakcji przygotowanych w tym dniu przez organizatorów. Młodzież oraz całe rodziny
aktywnie uczestniczyły w „IV Rajdzie Patriotycznym” zorganizowanym przy okazji naszego pikniku
przez hufiec ZHP z Wielkiego Klincza, natomiast najbardziej zmarznięci mogli ogrzać się w sali wiejskiej
oraz posilić tradycyjną wojskową

grochówką. Przedstawiając historię
oraz wydarzenia związane z wieloletnią obecnością II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich pragniemy
zachęcić wszystkich mieszkańców
do aktywnego udziału w tej żywej
lekcji historii w kolejnych latach.
W latach 1927 – 1930 w zabudowaniach dawnego majątku stacjonował
1 szwadron II pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich. Nazwa pułku wzięła się od szarży pod Rokitną, która
miała miejsce 13 czerwca 1915 r. W
dniu tym ułani 2 szwadronu II Brygady Logionów dowodzeni przez
rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza zdobyli trzy linie rosyjskich
okopów. Nazwę pułku przyjął 2

czerwca 1919 r. Był on bezpośrednim spadkobiercą utworzonego w
1918 r. II Pułku Ułanów Legionów
Polskich. Pod koniec kwietnia 1926
r. szwoleżerowie przybyli do Starogardu Gdańskiego. Z powodu braku
miejsca w koszarach 1 szwadron liniowy przeniesiony został do Wielkiego Klincza. W zorganizowanym
w dawnym majątku prowizorycznym garnizonie szwadron pozostał
aż do 1930 r., kiedy to przeniesiono
ze Starogardu do Tczewa 2 Batalion
Strzelców. W Wielkim Klinczu 1
szwadron aż do 1929 r. stacjonował pod komendą rotmistrza Stanisława Lipskiego. Począwszy od 15
listopada 1929 r. dowództwo nad

szwadronem przejął rotmistrz Jan
Jastrzębski. Tuż przed wybuchem II
wojny światowej szwadron liniowy
liczył 4 oficerów, ok. 112 – 114 szeregowych, ok. 114 – 118 koni wierzchowych i 14 koni pociągowych.
Podczas pobytu w Wielkim Klinczu
szwoleżerowie aktywnie włączali
się w uroczystości państwowe. Jako
przykład można podać tutaj obchody
10 - lecia odzyskania Pomorza, które
odbyły się we wsi w niedzielę 9 lutego 1930 r. W dniu 19 marca 1930r.
na dziedzińcu koszar poświęcono tablicę pamiątkową ku czci marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Red.

Niezwykłe Jasełka w Kornem

W niedzielny wieczór 19 stycznia
br. prawie cała wieś Korne zgromadziła się w sali OSP na Przedstawieniu Jasełkowym. W roli aktorów w przedstawieniu wystąpili
nauczyciele, rodzice i uczniowie

z miejscowej szkoły. Niezwykła
interpretacja przyjścia Jezusa na
świat, multimedialne prezentacje, muzyka, śpiew i bardzo dobra
gra aktorska sprawiły, że publiczność nie tylko świetnie się bawiła,
ale też miała okazję do refleksji
nad tempem życia w dzisiejszym
świecie. Przedstawienie bardzo
podobało się wszystkim zgromadzonym, którzy długo oklaskiwali
aktorów dziękując im za ciekawie
spędzone popołudnie.
Red.
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W Centrum Usług Turystycznych zawisła wiecha!
24 stycznia w piękne mroźne popołudnie cieśle budujący konstrukcję
dachu na Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach zakończyli
swą pracę i mogli starym zwyczajem zawiesić wiechę na konstrukcji
dachowej. Inwestor - Wójt Gminy
Kościerzyna dostał zadanie wbicia
w krokwie specjalnie przygotowa-

nego gwoździa, po czym wspólnie
odśpiewano pieśń kościelną „Kto
się w opiekę...”. Były również kiełbaski i tradycyjny poczęstunek.
Wieszanie wiechy to zwyczajowe
zakończenie jednego z ważnych
etapów budowy. W uroczystości
we Wdzydzach uczestniczył również właściciel firmy realizującej

budowę Centrum Usług Turystycznych pan Ireneusz Mruk, projektanci, Sołtys Józef Brzeziński oraz
Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz
Piechowski wraz z urzędnikami
odpowiedzialnymi za realizację
inwestycji.
Red.

Dyskoteka babć, dziadków i wnuków w Wielkim Klinczu

W czwartek 23 stycznia 2014 r.
o godz. 16.00 w Sali Wiejskiej w
Wielkim Klinczu, zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami miała
miejsce dyskoteka babć, dziadków
i wnuków. Dzień Babci i Dziadka świętowały cztery pokolenia
mieszkańców Wielkiego Klincza.
W dyskotece pokoleń, którą zorganizowali członkowie Koła PZERI
wzięło udział około 70 osób. Wnukowie, rodzice i seniorzy bawili się

przy hitach tanecznych wykonywanych przez orkiestrę „Cztery Asy”.
Pomysłowe konkursy przygotowali
druhowie z 11 Drużyny Harcerskiej
pod wodzą drużynowej Natalii Janikowskiej. O smaczny poczęstunek zadbały wspaniałe babcie Urszula Werra, Krystyna Neubauer
i Teresa Guzińska, a nad całością
czuwały Gabriela Piechowska i Urszula Wencka. W spotkaniu uczestniczyła aktywnie sołtys Krystyna

Marczyk. Jednak prawdziwym
hitem imprezy były warsztaty wykonywania sztucznych kwiatów
przeprowadzone przez Teresę Preis - instruktorkę Centrum Kultury
Kaszubskiej w Kościerzynie. Prawie wszyscy pragnęli nauczyć się
dawnego, popularnego rękodzieła.
Szczególny zapał wykazali wnukowie, którzy pod kierunkiem T. Preis
wykonywali piękne kwiaty dla babć
i dziadków. Dzień Babci i Dziad-

ka organizowany przez seniorów
zrzeszonych w Kole PZERI ma już
wieloletnią tradycję. Zawsze łączy
przyjemne z pożytecznym i stanowi radosne święto pokoleń od wnuków po prababcie, czego dobrym
przykładem jest rodzina Leokadii
Hetmańskiej.
E. Brzezińska
Przewodnicząca Koła PZERI
w Wielkim Klinczu

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna
W dniach od 17.06.2013 r. do
29.07.2013 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Kościerzyna został wyłożony do publicznego wglądu projekt
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna. Do
dnia 31.08.2013 r. do projektu zmiany studium można było wnosić uwagi. W w/w okresie złożono około 400
uwag. Znaczna część uwag została
pozytywnie zaopiniowana przez
powołaną przez Wójta Komisję, w
skład której oprócz Wójta i Zastępcy
Wójta wchodzili m.in. radni i sołtysi z danego obrębu oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy. W
dniu 17.10.2013 r. Rada Gminy Ko-

ścierzyna Uchwałą Nr X/278/2013
uwzględniła dodatkowo część złożonych uwag do projektu studium. W
trakcie procedowania nad projektem
studium pojawiła się konieczność
uwzględnienia przebiegu nowo projektowanej linii elektroenergetycznej 2x400kV na trasie Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo, bardzo
ważnej inwestycji celu publicznego
mającej zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne w naszym regionie. Uwzględnienie powyższych
uwag złożonych do projektu studium
skutkuje koniecznością ponowienia
procedury i obejmuje ponowne opracowania prognozy oddziaływania na
środowisko, co jest czasochłonne.

Również Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
powinna wyrazić pozytywną opinię oraz
wszystkie instytucje przewidziane w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z
2012 r., 647 z późniejszymi zmianami) powinny uzgodnić pozytywnie
projekt studium. Potem następuje
wprowadzenie ewentualnych zmian
wynikających z uzyskanych opinii
i dokonanych uzgodnień, wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu, organizacji dyskusji publicznej, zajęcie w formie
pisemnej stanowiska w sprawach
wniesionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projek-

tu zmiany studium, wprowadzenie
ewentualnych zmian wynikających z
wniesionych uwag. Tak sporządzony
projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kościerzyna
zostanie przedłożony na sesję Rady
Gminy Kościerzyna. Prawdopodobny przewidywany termin to IV kwartał 2014 roku. Po uchwaleniu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
organ przystąpi do zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych
obrębów Gminy Kościerzyna.
M. Kleinschmidt
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Harmonogram zebrań wiejskich 2014
Data

Godzina

Sołectwo

26.02.2014
Środa

16.00
18.00

Wieprznica
Częstkowo

27.02.2014
Czwartek

16.30
18.00

Nowy Podleś
Mały Podleś

28.02.2014
Piątek

16.30
18.00

Sarnowy
Wielki Podleś

03.03.2014
Poniedziałek

16.30
18.00

Kościerzyna Wybudowanie
Skorzewo

04.03.2014
Wtorek

16.30
18.00

Dobrogoszcz
Nowa Wieś

05.03.2014
Środa

16.30
18.00

Małe Stawiska
Nowa Kiszewa

06.03.2014
Czwartek

16.30
18.00

Szenajda
Stawiska

07.03.2014
Piątek

16.30
18.00

Mały Klincz
Nowy Klincz

09.03.2014
Niedziela

17.00

Łubiana

10.03.2014
Poniedziałek

16.30
18.00

Gostomie
Korne

11.03.2014
Wtorek
12.03.2014
Środa

16.30
18.00

Dębogóry
Niedamowo

17.00

Wielki Klincz

13.03.2014
Czwartek

16.30
18.00

Juszki
Rotembark

14.03.2014
Piątek

16.30
18.00

Zielenin (sala wiejska w Będominku)
Puc

17.03.2014
Poniedziałek

16.30
18.00

Czarlina
Loryniec

18.03.2014
Wtorek

16.30
18.00

Kaliska
Kłobuczyno

19.03.2014
Środa

16.30
18.00

Wdzydze
Wąglikowice

20.03.2014
Czwartek

16.30
18.00

Szarlota
Kościerska Huta

21.03.2014
Piątek

16.30
18.00

Grzybowo
Sycowa Huta
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Ferie z Gminą Kościerzyna

Kolejny już raz Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki zorganizował
zimowisko podczas wolnego dla
uczniów czasu ferii. W Wielkim
Klinczu, Skorzewie, Łubianie i Nowym Klinczu, w budynkach zarządzanych przez ZSKiT przez cały
drugi tydzień ferii dzieci spotykały się, by wspólnie uczestniczyć w
ciekawych zajęciach. A oferta była
naprawdę różnorodna i mogła zaspokoić nawet największe wyma-

gania. Ci zainteresowani sportem
grali w piłkę nożną, koszykówkę,
unihokeja i tenis stołowy. Dla spragnionych tańca zorganizowano
mini maraton „Zumba Kids”. Dla
wszystkich chętnych były dostępne gry stolikowe, m.in. rozegrano
turniej w warcaby i turniej w piłkarzyki. Natomiast młodzi artyści
mogli rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć plastycznych. To
już kolejny raz Zakład Sportu, Kul-

tury i Turystyki stara się ciekawie
zagospodarować czas najmłodszym
mieszkańcom Gminy Kościerzyna.
Tym razem atrakcji nie brakowało –

każdy chętny mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego.
K. Knopik

Nowe place zabaw

Plac zabaw Łubiana

Plac zabaw Korne

2013 rok był dla Gminy Kościerzyna bardzo owocny pod względem
powstawania nowych i remontu
istniejących placów zabaw, miejsc
spotkań na wsiach, gdzie bardzo
często mamy spędzają czas ze
swoimi pociechami. Większość
inwestycji z tych była współfinansowana ze środków zewnętrznych.
I tak - nowe place zabaw powstały
w: Kornem, Kościerskiej Hucie,
Nowej Wsi Kościerskiej i Małym
Klinczu. W Łubianie nowy plac
powstał przy szkole, a ten funkcjonujący do tej pory przy Orliku

wyremontowano i uzupełniono na
nim zabawki i ławki. Dwa place
zabaw zbudowano ze środków własnych: w Nowej Wsi i Kościerskiej
Hucie, które w związku z kończącą
się budową kanalizacji w Kościerskiej Hucie, zbudowano dopiero w
listopadzie, a w pełni dostępne dla
dzieci będą dopiero na wiosnę 2014
roku. W ostatnich dniach roku w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udało się
podpisać umowę o dofinansowanie
budowy kolejnych obiektów tego
typu. W ramach Programu Rozwo-

Plac zabaw Mały Klincz
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013
nowy plac zabaw powstać powinien w Gostomiu, zaś wyremontowane będą place zabaw w Sarnowach i Kłobuczynie. Realizacja

projektu powinna zakończyć się
wiosną 2014 roku.
G. Świtała

Nowy dzielnicowy w Gminie Kościerzyna
Andrzej Rużyła pracuje w policji
od 1999 r. a od 2008 r. był dzielnicowym na terenie miasta Kościerzyny. Od 4 lutego 2014 r. objął
stanowisko dzielnicowego Gminy
Kościerzyna rejonu IV, który obejmuje następujące miejscowości:
Będominek, Dąbrówka Kościerska,

Dębogóry, Dobrogoszcz, Kaliska
Kościerskie, Kłobuczyno, Kościerska Huta, Małe Stawiska, Wielki
Podleś, Mały Podleś, Nowy Podleś,
Niedamowo, Nowy Klincz, Puc,
Sarnowy, Smolniki, Mały Klincz –
ulice: Osiedlowa, Rzemieślnicza,
Lipowa, Polna, Dębowa, Wierz-

bowa, Parkowa, Bukowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa,
Akacjowa, Wielki Klincz – ulice:
Wybudowanie, Peplińskiego, Witosa, Sędzickiego, Derdowskiego,
Klasztorna, Kolejowa, Kościerska,
8-go Marca, Polna, Rogali, Rzemieślnicza, 2 Pułku Szwoleżerów,

Gulgowskich, Gościeradzka, Ogrodowa, Kaszubska, Majkowskiego,
Słoneczna, Hallera, Wybickiego,
Wojtyły, Szkolna, Stawiska, Jezioro
Dobrogoszcz, Wętfie, Gościeradz,
Hamerberk, Jezioro Gatn, Graniczny Młyn.
Kontakt pod nr telefonu: 603 568 219
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Świąteczne spotkanie w Stawiskach

W duchu Świąt Bożego Narodzenia i początku nowego roku 10
stycznia w Stawiskach już po raz
trzeci odbyło się spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych uczniów
szkół z Niedamowa, Wielkiego
Podlesia i Nowego Klincza. Fun-

datorem i pomysłodawcą spotkania w Stawiskach na terenie Gdańskiej Fundacji Dobroczynności
byli szefowie i załoga firmy Silny
& Salamon Sp. z o.o. z Gdyni, którzy z wielkim sercem już po raz
trzeci postanowili uradować się

uśmiechem dzieci z terenu Gminy
Kościerzyna. Były więc zabawy,
konkursy i wizyta Świętego Mikołaja, który dla każdego dziecka imiennie przekazał prezent.
Radość i uśmiech na twarzach
małych gości to najlepszy prezent

dla organizatorów imprezy – dzieci były bardzo szczęśliwe, bo nie
każde pod choinką w domu znalazło tak wspaniałe prezenty.
G. Świtała

Powstanie sala wiejska w Loryńcu
8 stycznia br. Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz
Skarbnik Edmund Ostrowski podpisali kolejną umowę o dofinansowanie w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotem dofinansowanego projektu
jest budowa sali wiejskiej w Loryńcu. Wniosek o dofinansowanie
złożony został w biurze Lokalnej
Grupy Działania Stolem w dniu 24
czerwca 2013 roku. Gmina Kościerzyna posiada już kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W najbliższym
czasie uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wyłonienie
wykonawcy zadania. Planuje się, że
z nowej sali będzie można korzystać już jesienią tego roku. Budynek
sali wiejskiej nie będzie znacząco

różnił się od dotychczasowych sal
wybudowanych ostatnio na terenie
Gminy Kościerzyna. Sala wiejska
posiadać będzie wszystkie niezbędne instalacje wraz z instalacją centralnego ogrzewania. W budynku
głównym pomieszczeniem będzie
sala wiejska, dla której przewiduje się pomieszczenia pomocnicze
takie jak: wc męskie, wc damskie
oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie gospodarcze, na zewnątrz
zaprojektowana jest wiata do przeprowadzania spotkań na świeżym
powietrzu. Usytuowanie sali wiejskiej w Loryńcu sprawi możliwość
w okresie letnim wykorzystania jej
jako przystań dla kajakarzy przemierzających rzekę Wdę od Lipusza
do Wdzydz czy też tych startujących z Loryńca.

„Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca
na celu podniesienie poziomu życia
mieszkańców poprzez budowę Sali
Wiejskiej w Loryńcu współfinansowana jest ze środków Unii Europej-

skiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
– operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Red.

Złożono wniosek o dotację na przyłącza do kanalizacji
Gmina Kościerzyna pod koniec
2013 roku złożyła wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie budowy
„przykanalików” łączących główny
kolektor kanalizacyjny z domową
instalacją kanalizacyjną. Wniosek

ten jest kontynuacją realizowanego
na terenie sołectw Niedamowo, Dębogóry i Wielki Podleś projektu budowy kanalizacji. Projekt zakłada
dofinansowanie na poziomie 45%
prywatnych przyłączy kanalizacyjnych. W ramach kwalifikujących się
posesji zainteresowanych uzyska-

niem dotacji jest 75 rodzin, w skład
których wchodzi 414 osób. Ogólna
długość wnioskowanych przyłączy
to 890 m bieżących, czyli średnio
na jedno gospodarstwo domowe
przypada 11,87 metrów bieżących.
W skład wnioskowanych instalacji
wchodzi również budowa 86 stu-

dzienek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku
budowa przykanalików zostanie
wsparta środkami zewnętrznymi
w kwocie 71.158 zł, co na jedno gospodarstwo domowe średnio daje
prawie 950 zł.
Red.
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Ogłoszenie Zakładu Komunalnego
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna, zgodnie z art.b24 ust ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna na okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Tabela 1
Wysokość stawki za dostarczoną wodę do gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców - innych niż gospodarstwa domowe, zatwierdzonej
Uchwałą Nr XIV/308/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2013 roku

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT*
8%

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, inni niż gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 dostarczonej
wody

2,70

2,92

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości dostarczonej wody, płacona za każdy miesiąc bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody
lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT*
8%

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Wszyscy odbiorcy wody

Stawka opłaty abonamentowej

3,20

3,46

zł/odbiorcę/
miesiąc

Tabela 2
Wysokość stawki za odbiór i oczyszczanie ścieków przyjmowanych do oczyszczalni znajdującej się we wsi Wielki Klincz, zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/309/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2013 roku

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT*
8%

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Wszyscy usługobiorcy oczyszczalni
Wielki Klincz

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków

4,10

4,43

zł/m3

Tabela 3
Wysokość stawki za odbiór i oczyszczanie ścieków przyjmowanych do oczyszczalni znajdującej się we wsi Wdzydze, zatwierdzonej Uchwałą
Nr XIV/310/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2013 roku

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT*
8%

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1

Wszyscy usługobiorcy oczyszczalni
Wdzydze

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścieków

5,30

5,72

zł/m3

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny na terenie
Gminy Kościerzyna.
Podstawa prawna opracowania taryfy oraz rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: ustawa z dnia 7.06.2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858.), rozporządzenie Ministra Budownictwa z
dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.z 2006 r. Nr 127, poz. 886)
*/ Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4 tabel dolicza się podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z § 1, pkt 9-11 rozporządzenia. Stawka
podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2011 r. wynosi 8%.
												

Stare Nadleśnictwo, dnia 31 grudnia 2013 r.
Dyrektor Zbigniew Malek

Nr 19 Luty 2014 r.
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Komunikat ws. opłat za odpady komunalne
- Związek Gmin Wierzyca informuje, że wpłaty opłat za odpady należy dokonywać na przypisane indywidualne konto bankowe, które właściciele
nieruchomości otrzymali we wrześniu 2013r. pisemnie na potwierdzeniu przyjęcia deklaracji.
- Dotychczasowe składki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują dalej bez zmian po 1 stycznia 2014r.
- Na indywidualne konto bankowe należy uiszczać opłaty (bez wezwania), zgodnie ze złożoną deklaracją (31 stycznia, 31marca, 31 maja, 31 lipca,
30 września, 30 listopada).
- Druk potwierdzenia złożenia deklaracji, zawiera również indywidualny login oraz hasło użytkownika, które umożliwiają zalogowanie się na stronie
Związku Gmin Wierzyca http://zgw.doc.pl/. Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość samodzielnego wygenerowania blankietów do wpłat zawierających indywidualny numer konta bankowego użytkownika, jak również może pobrać, wypełnić, a następnie przekazać do siedziby Związku Gmin
Wierzyca podpisany druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wierzyca
Wojciech Pomin
Druki wpłat/formularze przelewów za odbiór odpadów za rok 2014 dla stałych mieszkańców Gminy Kościerzyna odebrać można u Sołtysów.

Dotacja na nowy autobus
Wójt Gminy Kościerzyna podpisał
w dniu 20 grudnia 2013 r. umowę
na dofinansowanie zakupu nowego autobusu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd zostanie zakupiony
dzięki dotacji pozyskanej w ramach programu PFRON „Program

wyrównywania różnic między
regionami II”. Procedura zakupu
autobusu rozpocznie się na początku 2014 roku i przewidujemy, że
nowy autobus będzie dostępny dla
uczniów gminnych szkół po wakacjach. Kwota dofinansowania to
ponad 213 tys. zł, może ona prze-

kroczyć 60% wartości zakupionego autobusu.
Red.
Na zdjęciu: obecnie używany
autobus służący do przewozu
dzieci i młodzieży

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
W związku z ogłoszeniem przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku dla jednostek
samorządu terytorialnego konkursu
na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu w roku
2014, zwracamy się do osób zainteresowanych dofinansowaniem o
składanie pisemnej informacji o
gotowości wykonania takich prac
w roku 2014. Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy

posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna,
którzy złożyli do Urzędu Gminy w
Kościerzynie dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów
/ocena stanu posiadania/ zawierających azbest przed 1 stycznia 2013
roku i zostali ujęci w tzw. bazie
azbestowej. Przyjmujemy również
wnioski od osób, które dokonały
już zdjęcia wyrobów zawierających
azbest i oczekują na dofinansowanie

jedynie odbioru odpadów azbestowych. Wnioski o dofinansowanie
należy składać do Urzędu Gminy w
Kościerzynie /ul. Strzelecka 9, 83400 Kościerzyna/ do biura obsługi
mieszkańców w nieprzekraczalnym
terminie do 25 marca 2014 roku.
Wnioski złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane. We wniosku należy wskazać: ilość wyrobów
azbestowych planowanych do usunięcia w m2, czy dofinansowanie

ma objąć prace demontażowe czy
tylko odbiór odpadów, nr działki i
nazwa obrębu, na którym zlokalizowany jest azbest, dane adresowe
wnioskodawcy wraz z numerem telefonu, rodzaj zabudowy. Informujemy, że dotacja wynosi: do 800 zł/
Mg w przypadku prac demontażowych wraz z odbiorem, do 400 zł/
Mg w przypadku tylko odbioru.
K. Lisakowski

AL-ANON – nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików
Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby
rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Al-Anon
nie jest związany z żadną sektą,

wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału
w żadnych sporach. W sprawach nie
dotyczących wspólnoty Al-Anon
nie zajmuje żadnego stanowiska,
nie popiera ich ani nie odrzuca. W

Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom
uczestników spotkania. Jedynym
motywem działania w Al-Anon jest
niesienie pomocy rodzinom alkoholików, co jest realizowane poprzez

praktykowanie Dwunastu Stopni,
przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie
odwagi samemu alkoholikowi.

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

AL-ANON w Łubianie
zaprasza na spotkania

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

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

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 wiejskiej w Wielkim Klinczu.

UFANIE” zaprasza w każdą środę
o godz. 18.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP,
piwnica). W ostatnią środę miesiąca
organizowany jest mityng otwarty,
dla wszystkich zainteresowanych.
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Gminna Liga Siatkowa
W sobotę (25.01.2014r.) na Hali
Sportowej w Skorzewie odbyła się
siódma kolejka Gminnej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Wójta. W
pierwszym spotkaniu „Sen-dom”
Bartoszylas pokonując Gryf Wiele
umocnił się na pozycji vice lidera.
Do wielkiej niespodzianki doszło
w drugim pojedynku. Lider rozgrywek - drużyna Elstyp Kościerzyna
podejmowała drużynę z Łubiany.
Pierwszy set zakończył się wynikiem 25-18 dla Elstyp Kościerzyna,
w drugim secie zawodnicy z Łubiany odpowiedzieli wygraną 25-17,
w trzecim secie ponownie lepszy
okazał się Elstyp wygrywając dwu
punktowa przewagą. Czwarty set

mógł być decydujący i zagwarantować trzy punkty drużynie z Kościerzyny, Tak się jednak nie stało,
siatkarze z Łubiany wygrali czwarty
set 26-24 i w Tie-break-u pokonali
drużynę Elstyp 15-13. Obrońcy tytułu Relax Dziemiany pewnie pokonał
drużynę Kaliska Power zdobywając
trzy punkty. Po siedmiu kolejkach
na pierwszym miejscu znajduje się
Elstyp Kościerzyna przed Sen-dom
Bartoszylas i Siatkarzem Łubiana,
dopiero na czwartym miejscu znajduje się Relax Dziemiany, piąty Gryf
Wiele ostatnie miejsce piastują zawodnicy z Kalisk.
M. Helta

Halówka weszła w decydującą fazę

W sobotnie popołudnie 25 stycznia w Hali Sportowej w Wielkim Klinczu rozegrano 8 kolejkę II
ligi. Po rundzie zasadniczej tabelę ligową podzie-

lono na grupę „spadkową” oraz „mistrzowską”.
W grupie spadkowej pewne zwycięstwa odniosły
drużyny Pub La Rocca oraz B.J. Jarzębińscy. W
grupie mistrzowskiej skazywany na porażkę Pub-ik/Gerdach Elewacje niespodziewanie pokonał
lidera ligi 7-3, drugi pojedynek pomiędzy Garska
Drób a Texas Pub zakończył się remisem 2-2. W
niedzielę od godziny 10.30 w Wielkim Klinczu
można było podziwiać zmagania III-ligowców.
Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek pewni
awansu są zawodnicy Kaliszanki Dziemiany, szanse na dwa miejsca gwarantujące grę w barażach
ma aż sześć drużyn więc śmiało można liczyć na
emocje do samego końca. Tego dnia również swoje mecze rozegrali I-ligowcy. W grupie spadkowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pomocy społecznej, należy zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9
- telefonicznie pod numerem 58 686 65 57 lub 58 680 85 82,
kom. 606 435 337
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.

na pierwszym miejscu plasuje się drużyna Aviko
Łubiana przed Eko-Dom Kościerzyna i Itegral
Logistic-Polgraf, w trudnej sytuacji znajduje się
Eden Borowiec, który ma na swoim koncie tylko
3 pkt. W grupie mistrzowskiej najwięcej emocji
kibicom przysporzyli zawodnicy ABC którzy prowadząc 3-0 roztrwonili przewagę na rzecz Jareksu
Grabowo ostatecznie remisując 3-3, również w
tym meczu ogrom pracy mieli sędziowie którzy
aż sześciokrotnie musieli sięgać po żółte kartki co
w konsekwencji poskutkowało wykluczeniem aż
dwóch zawodników. Drugie spotkanie wynikiem
6-2 wygrał Zajazd Leśny Dworek.
M. Helta

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
- Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
- Starszy strażnik Adam Niklas, aplikant Straży Gminnej
Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowy - Asp. szt. Tadeusz Piechowski - 603 568 251
Dzielnicowy - Andrzej Rużyła - 603 568 219

Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999,
58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112

