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19 marca 2014 r. - Dzień Jedności 
Kaszubów. Zgodnie z zapowiedzią 
udaliśmy się w tym dniu na Mszę 
Św. w intencji Jedności Kaszubów 
odprawioną po raz czwarty przez 
księdza Dariusza Wiczlinga z litur-
gią w języku kaszubskim. Oprawę 
mszy: pieśni, psalm, czytanie, mo-
dlitwę powszechną, a także krót-
kie przedstawienie, przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkół w Wiel-
kim Podlesiu. Inscenizacja obra-
zowała wydarzenie z 1238 roku, 
czyli pierwszą pisemną wzmiankę 
o Kaszubach w bulli papieża Grze-
gorza IX, jak również zachęcała do 
świętowania tego dnia na spotkaniu 
wszystkich Kaszubów w niedzielę 
w Sierakowicach. W trakcie mszy 
odśpiewano również hymn kaszub-
ski, po krótkiej przygrywce ucznia 
klasy V. Trudno wybrać najbardziej 

zaskakujące momenty tego wyda-
rzenia. Dla jednych była to postać 
papieża Grzegorza IX, który odczy-
tał fragment bulli, dla innych podróż 
do roku 1238, ktoś zwrócił uwagę 
na profesjonalność aktorów z klasy 
V, to znów dostrzegł akordeonistę. 
Jednak największym miłym zasko-
czeniem była wypowiedź księdza 
Proboszcza, który mobilizuje do 
podtrzymywania języka i tradycji 
kaszubskich. Wśród tradycji znaj-
dziemy m.in. zażywanie tabaki - 
oczywiście przez osoby pełnoletnie! 
Mmamy nadzieję, że Msza w Dniu 
Jedności Kaszubów stanie się trady-
cją w Wielkim Podlesiu. Serdecznie 
dziękujemy księdzu Proboszczowi, 
jak również przybyłym na uroczy-
stość gościom za słowa uznania.

I. Kwidzińska

Dzień Jedności Kaszubów w Wielkim Podlesiu



Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 2 Nr 20 Kwiecień 2014 r.

KGW Wielki Klincz najlepsze w powiecie kościerskim!

Mimo dużej konkurencji oraz do-
brego przygotowania innych dru-
żyn Koło Gospodyń Wiejskich z 
Wielkiego Klincza zdecydowanie 
wygrało V Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich. Impreza 
odbyła się 23 marca na Hali Spor-

towej SOKOLNIA w Kościerzy-
nie. W tym roku do rywalizacji 
o tytuł Grand Prix przystąpiło 7 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Powiatu Kościerskiego - KGW w 
Dziemianach, Wdzydzach Tuchol-
skich, Liniewie, Nowej Karczmie, 

Wąglikowicach, Wielkim Klinczu 
oraz Nowym Klinczu. Panie rywa-
lizowały w pięciu konkurencjach: 
„Edukacyjna” – wydarzenie roku 
w Kole - fotoreportaż, „Wokalna” 
– piosenka o mojej okolicy, „Kuli-
narna” – wyroby piekarnicze i cu-
kiernicze, „Artystyczna” – sztuka 
ludowa w modzie - lato, „Taneczna” 
– dowolnie wybrany ludowy taniec 
polski. Po przeprowadzeniu wszyst-
kich konkurencji, ocenianych przez 
Jury, nastąpiło ogłoszenie wyni-
ków. Zwycięzcą i laureatem Grand 
Prix V PowiatowegoTurnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich Powiatu Ko-
ścierskiego zostało Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Wielkim Klin-
czu. Tym samym Koło to będzie 
reprezentować nasz Powiat podczas 
Wojewódzkiego Finału Kół Gospo-
dyń Wiejskich, który odbędzie się 
26 kwietnia br. w gminie Pruszcz 
Gdański. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim kołom biorącym udział 

w V Powiatowym Turnieju KGW. 
A Kołu Gospodyń Wiejskich z 
Wielkiego Klincza życzymy powo-
dzenia podczas zmagań na etapie 
wojewódzkim. Organizatorem Tur-
nieju powiatowego był Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Gdańsku oraz Starostwo Powiato-
we w Kościerzynie. Warto zauwa-
żyć, że w Gminie Kościerzyna jako 
jedynej w Powiecie Kościerskim 
przeprowadzono gminne eliminacje 
do Turnieju KGW, które odbyły się 
16 marca w Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w Wielkim Klinczu. W 
Turnieju Gminnym udział wzięło 6 
kół, z których najlepsze okazało się 
KGW Wąglikowice – zdobywając I 
miejsce wyprzedziło koła z Wiel-
kiego Klincza (II miejsce) i Nowego 
Klincza (III miejsce). Wyróżnienia 
otrzymały KGW z Kłobuczyna, Ko-
ścierskiej Huty i Małego Klincza.

Red.

Jan Zaborowski 
Sołtysem RokuMedale im. Matki Teresy z Kalkuty

Składamy serdeczne gratulacje laure-
atom Medali z Gminy Kościerzyna. 
W tym roku Medal im. Matki Teresy 
z Kalkuty w kategorii organizacja po-
zarządowa otrzymało Koło Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Wielkim Klinczu. Natomiast 
za aktywną działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych w kategorii osoba 
fizyczna wyróżniona została pani Jo-
lanta Karcz z Łubiany. Medal im. Matki 
Teresy z Kalkuty jest honorową nagro-
dą przyznawaną raz w roku przez Sta-
rostę Kościerskiego za wyróżniające się 
działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych obejmujące teren Województwa 
Pomorskiego. Wnioskodawcą w obu 
przypadkach była Gmina Kościerzyna.

Red.

W dniu 26 marca 2014 r. Kapitu-
ła Konkursu „Sołtys Roku” pod 
przewodnictwem redaktor na-
czelnej „Gazety Sołeckiej” Joan-
ny Iwanickiej wyłoniła 13 laure-
atów XII edycji Konkursu „Sołtys 
Roku”. Wśród nich jest Jan Zabo-
rowski - Sołtys Grzybowa w Gmi-
nie Kościerzyna. Konkurs „Sołtys 
Roku” organizowany jest przez re-
dakcję „Gazety Sołeckiej” wspól-
nie z Krajowym Stowarzyszeniem 
Sołtysów od 2002 r. Jego celem 
jest promowanie najbardziej kre-
atywnych sołtysów, aktywnych 
postaw i rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego.

Red.
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Zakończyły się zebrania wiejskie

Za nami kolejny okres zebrań wiej-
skich. Tradycyjnie spotkaliśmy się, 
aby wspólnie podsumować minio-
ny rok oraz przedstawić plany i za-
mierzenia na rok bieżący. Podobnie 
jak w poprzednich latach, również 
tegoroczne zebrania pokazały, że 
wzrasta nasza wspólna odpowie-
dzialność za sprawy publiczne, któ-
re przecież powinny być i są nasze. 
Paleta zgłaszanych przez Państwa 
postulatów wskazała, że doskonale 
znane są Wam codzienne problemy 
Waszych miejscowości. Świadczy o 
tym podział tzw. budżetu sołeckie-
go, czyli gminnych funduszy prze-
znaczonych na realizację wspólnie 
ustalonych zadań. W tym miejscu 
chciałbym wszystkim podziękować 
za odpowiedzialne zaangażowanie 
i troskę o rozwój naszej małej Oj-
czyzny. Podczas tych spotkań roz-

mawialiśmy również o trudnych 
wyborach podyktowanych brakiem 
odpowiednich środków na realiza-
cję wszystkich Państwa postulatów. 
Każdy wybór, który powoduje, że 
to nie moja droga, nie mój chodnik, 
nie moje oświetlenie ulicy realizo-
wane jest w pierwszej kolejności 
- jest trudny do zaakceptowania. A 
przecież, co wielokrotnie podkre-
ślałem podczas naszych wspólnych 
spotkań, tak formułowane postulaty 
mają swoje racjonalne uzasadnienie 
i trudno się z nimi nie zgodzić. Tym 
bardziej należy podkreślić Państwa 
zrozumienie dla ograniczeń, które 
wynikają z możliwości budżeto-
wych. Chciałbym jednak zapewnić, 
że wszystkie zgłaszane przez Pań-
stwa postulaty będą brane pod uwa-
gę przy tworzeniu kolejnych planów 
budżetowych. W tym roku na re-

alizację zgłoszonych postulatów w 
budżecie gminy przeznaczyliśmy 
kwotę 410 000 zł, w tym 270 000 zł 
z tzw. budżetu sołeckiego. Zapro-
ponowaliśmy również inną formu-
łę naszych spotkań – sprawozdanie 
finansowe z realizacji najważniej-
szych inwestycji zaprezentowano 
nie tylko w słowie, ale również w 
obrazie, za pomocą multimedial-
nej prezentacji. Uważam, że Wójt 
Gminy Kościerzyna ma obowiązek 
podzielenia się z mieszkańcami 
informacją o tym, w jaki sposób 
wspólnie z Radą Gminy planowane 
i wydatkowane są środki z budżetu. 
Warto podkreślić, że w 2014 roku 
budżet gminy po stronie wydatków 
zamyka się kwotą ok. 57 mln zł, z 
czego ok. 14 mln zł przeznaczamy 
na inwestycje. Stanowi to blisko 
25% całości budżetu. Wspólnie z 
radnymi Rady Gminy Kościerzyna 
podjęliśmy decyzję, że będziemy 
starać się realizować zadania inwe-
stycyjno-remontowe możliwie we 
wszystkich naszych sołectwach. Do 
najważniejszych inwestycji w 2014 
r. zaliczyć należy te związane z re-
alizacją zadań wodociągowo-kana-
lizacyjnych, na które zaplanowano 
kwotę 4,73 mln złotych. Kolejną 
grupę inwestycji, na którą wydamy 
blisko 5,3 mln zł są budowa i re-
monty dróg i chodników, które będą 
realizowane w większości naszych 
miejscowości. To najwyższa od lat 
kwota przeznaczona na realizację 
inwestycji drogowych, tak bardzo 

potrzebnych w naszej gminie. Dzię-
ki dotacji z LGR Morenka w sezonie 
letnim uruchomimy Centrum Usług 
Turystycznych we Wdzydzach, któ-
rego budowa to koszt ok. 1,3 mln 
zł. Również z dofinansowaniem 
LGR Morenka chcemy zmoderni-
zować za ponad 650 000 zł boiska 
przy Zespole Kształcenia w Wiel-
kim Klinczu. Planujemy oddać do 
użytku dwie sale wiejskie: w Do-
brogoszczu i Loryńcu, które od wie-
lu lat są oczekiwane przez miesz-
kańców. Koszt budowy obu sal to 
blisko 0,6 mln zł. Za ponad milion 
złotych modernizujemy kolejną sta-
cję uzdatniania wody w Skorzewie. 
Kupujemy przy pomocy środków 
PFRON nowy autobus, którym bę-
dziemy wozić dzieci do szkół. Koszt 
zakupu tego autobusu to blisko 0,5 
mln złotych. Tak jak co roku prze-
prowadzamy remonty we wszyst-
kich naszych placówkach oświato-
wych - na ten cel przeznaczyliśmy 
blisko 700 000 zł. Na realizację 
nowych punktów oświetleniowych 
naszych ulic wydamy ponad 200 
000 zł. Mam nadzieję, że uda nam 
się zrealizować wszystkie zaplano-
wane inwestycje. Nadal liczymy na 
Państwa aktywność - tak w realiza-
cji zaplanowanych zadań na terenie 
Państwa sołectwa, jak również w in-
formowaniu nas o wszystkich waż-
nych sprawach dotyczących rozwoju 
naszej lokalnej społeczności. 

G. Piechowski

Szerokopasmowe Pomorskie
Trwa budowa sieci światłowo-
dowej, która umożliwi dostęp do 
Internetu dla mieszkańców 253 
miejscowości Województwa Po-
morskiego. Wśród nich znajdują 
się również miejscowości zlo-
kalizowane w Gminie Koście-
rzyna: Kłobuczyno, Kościerska 
Huta, Kościerzyna Wybudowanie, 
Mały Klincz, Niedamowo, Nowy 
Klincz, Wdzydze. Projekt „Szero-
kopasmowe pomorskie - budowa 
sieci szkieletowo - dystrybucyjnej 
na terenie województwa pomor-
skiego” realizowany jest przez 
Orange Polska i obejmie zasięgiem 
prawie całe województwo pomor-
skie. Łączną wartość projektu 
określono na 156 mln zł, z czego 
dotacja unijna wyniesie 36 mln zł, 

reszta ok 120 mln zł to środki wła-
sne Orange Polska. W ramach pro-
jektu wybudowana zostanie sieć 
światłowodowa o łącznej długości 
1818 km, która umożliwi uzyska-
nie szerokopasmowego dostępu do 
Internetu przez mieszkańców 253 
miejscowości. Zakres projektu, 
nie obejmuje budowy tzw. „ostat-
niej mili, czyli sieci dostępowej do 
klientów. Będzie ona budowana 
i przyłączana do sieci Szeroko-
pasmowe pomorskie, przez zain-
teresowanych operatorów dzia-
łających na rynku lokalnym. W 
ramach projektu zagwarantowana 
jest otwartość i neutralność tech-
nologiczna sieci.

Red.
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Członkowie Koła Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Wielkim Klinczu to ludzie 
młodzi duchem, ciekawi świata i 
żądni przygód. Znani są z tury-
stycznych pasji. Od dawna marzy-
li, aby odbyć lot samolotem i przy 

okazji zwiedzić niezwykłe miejsca. 
Osiemnastu śmiałków pod wodzą 
Elżbiety i Zdzisława Brzezińskich 
– organizatorów wyprawy w dniach 
24-26 marca 2014 r. – wybrało się 
do Londynu. Wśród miejsc odwie-
dzanych przez seniorów znalazły 

się m.in. twierdza the Tower of 
London, która dla Brytyjczyków 
znaczy tyle co Zamek Królewski 
na Wawelu dla Polaków, mosty na 
Tamizie, największa na świecie 
karuzela London Eye z panoramą 
widoczną aż do 40 km, Opactwo 

Westminsterskie, Pałac Westmin-
sterski z wieżą zegarową Big Ben. 
Wydarzyła się też rzecz niezwykła 
– uczestnikom wyprawy udało się 
wejść do brytyjskiego Parlamen-
tu, gdzie obserwowali obradują-
cych członków parlamentu w Izbie 
Gmin, a potem w Izbie Lordów. 
Nasi seniorzy znaleźli się więc w 
bardzo nielicznej grupie szczęścia-
rzy, którzy postawili stopę w tym 
najbardziej znanym na świecie or-
ganie ustawodawczym. Byli rów-
nież pod siedzibą premiera Davida 
Camerona przy ulicy 10 Downing 
Street. W Londynie zwracali także 
uwagę na ślady polskości. W Kate-
drze Westminsterskiej, największej 
w Wielkiej Brytanii świątyni kato-
lickiej (w jednej z bocznych kaplic) 
ze wzruszeniem oglądali marmu-
rową tablicę poświęconą pamięci 
żołnierzy polskiej armii, marynarki 
wojennej i lotnictwa, którzy oddali 
życie dla Polski i Anglii w drugiej 
wojnie światowej. Dla uczestników 
trzydniowego wypadu do Londynu 
była to podróż życia. W każdym 
wieku można spełniać swoje ma-
rzenia, przeżywać inne wrażenia, 
zdobywać nowe doświadczenia i 
poszerzać wiedzę.

E. Brzezińska

Seniorzy z Wielkiego Klincza w Izbie Lordów

Łubiana ma swój „herb”

Na Zebraniu Wiejskim mieszkań-
com przedstawiono cztery propo-
zycje „herbu” Łubiany. Zgroma-
dzeni większością głosów wybrali 
i zatwierdzili projekt z „filiżanką, 
taczką i książkami”, z zastrzeże-
niem, że książki należy przedstawić 
w bardziej czytelny sposób. Logo 
wybrano „demokratycznie” w son-

dzie przeprowadzonej na stronie 
internetowej sołectwa . Pani Felicja 
Baska-Borzyszkowska tak tłuma-
czy symbolikę wybranego „herbu”: 
„Na tarczy widnieją dwa symbole: 
filiżanka ze spodkiem i taczka z 
książkami. Pierwszy z nich został 
umieszczony w górnej jego części na 
niebieskim tle, zaś drugi w dolnej na 
złotym tle. Filiżanka ze spodkiem 
jest symbolem, który kojarzy się 
z wytworami łubiańskiej fabryki 
porcelany „Lubiana”. Biała – moż-
na więc na niej, w swoim widzeniu 
świata, pomalować różne wzory, tak 
jak to się robi na wytworach naszej 
fabryki. Ten kolor daje poniekąd 
możliwość odwzorowywania na niej 
swojego „ja”, bo dzięki powstaniu fa-
bryki zjechało się do tej kaszubskiej 
wsi wiele ludzi z całej Polski. Je-
steśmy więc wsią wielokulturową”. 
To jednak nie wszystko: „Taczka z 
książkami (kasz. kara) to rekwizyt, 

znaczący rekwizyt, bohatera arcy-
dzieła kaszubskiej literatury Żëcô i 
przigòdów Remùsa/Życia i przygód 
Remusa Aleksandra Majkowskiego. 
Sam autor, jeden z najbardziej uzna-
nych pisarzy kaszubsko-pomorskich 
wiele czasu spędził u swojej rodziny 
w Łubianie. Tu też, na Lipińskich 
Pustkach, rozgrywa się akcja I czę-
ści jego powieści, przetłumaczonej 
na język polski, francuski, niemiec-
ki, angielski. Stąd wyruszał Re-
mus, niezwykle ciekawy człowiek, 
na swoją wędrówkę po Kaszubach. 
Na karze (karadajce, wòzydle na 
jednym kòle) rozwoził książki. Jan 
Drzeżdżon pisał: „Taczka Remuso-
wa jest symbolem wiary w potęgę 
oświaty” – wyjaśnia Pani Felicja i 
dodaje, że: „Te wymowne znaki zo-
stały umieszczone na barwach od-
dających koloryt tej ziemi. Filiżanka 
na niebieskim jak niebo i woda w 
rzekach, jeziorach naszej wsi, naszej 

małej ojczyzny. Taczka na złotym 
jak piaski, które też mają dla nas 
wartość. Zachęcam do przeczytania 
Życia i przygód Remusa Aleksandra 
Majkowskiego, zaś o inspiracjach 
powieścią i jego autorze dowiemy 
się więcej z Małej Odysei Edmunda 
Szczesiaka oraz monografii biogra-
ficznej o Aleksandrze Majkowskim 
pod red. Józefa Borzyszkowskiego”. 
Popijając kawę z filiżanki zdobionej 
„własnymi wzorami”, słuchajmy i 
spisujmy historię swojej wsi, a opo-
wieści zawieźmy dzisiejszymi ka-
rami: samochodami, internetem… 
wszędzie tam, gdzie dociera łubiań-
ska porcelana, by w tych krajach, pa-
rafrazując starą piosenkę, śpiewano: 
Łubiana da się lubić!/Łubianô dô sã 
lubic! Dodajmy jeszcze, że Łubiana 
jest pierwszą miejscowością gminy 
Kościerzyna, która ma swój „herb”.

M. Żurek 
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Informujemy, że odpady budowla-
no-rozbiórkowe i remontowe to ta-
kie odpady, które powstają podczas 
drobnych remontów, budów i rozbió-
rek (np. wykonywanych systemem 
gospodarczym), do których należy 
zaliczyć takie odpady jak: okna, 
drzwi, panele, deski, gruz, zanie-
czyszczony styropian budowlany, 
materiały budowlane, aparatura sa-
nitarno-grzewcza itp. Przedsiębior-
ca odbierający odpady organizuje 
stały odbiór odpadów budowlano-

-remontowych i rozbiórkowych z te-
renów nieruchomości od mieszkań-
ców. Usługa polega na dostarczeniu 
odpowiedniego pojemnika oraz jego 
odbiorze wraz z odpadami według 
regulaminu wykonawcy usługi. Od-
biorowi podlegają odpady w ilości 
nie większej niż 1m3 – jeden raz 
w roku z gospodarstwa domowego, 
na indywidualne zgłoszenie właści-
ciela nieruchomości kierowane do 
wykonawcy usługi. Usłudze pod-
lega odbiór odpadów znajdujących 

się wyłącznie w pojemnikach. Co 
najmniej dwa razy w roku (wiosną 
i jesienią) przedsiębiorca odbiera-
jący odpady organizuje objazdowy 
odbiór odpadów niebezpiecznych, 
wielkogabarytowych, elektrycz-
nych i elektronicznych z terenów 
nieruchomości od mieszkańców. 
Trasy i harmonogramy objazdowe-
go odbioru odpadów opracowuje 
przedsiębiorca odbierający odpady, 
podlegają one zatwierdzeniu przez 
Związek Gmin Wierzyca. Zatwier-

dzony harmonogram przez Związek 
zostaje przekazany do wiadomości 
właścicielom nieruchomości. Usłu-
ga polega na odbiorze w wyznaczo-
nych terminach z wyznaczonych 
miejsc wystawionych przez miesz-
kańców odpadów niebezpiecznych, 
wielkogabarytowych, elektrycz-
nych i elektronicznych powstałych 
w gospodarstwach domowych wła-
ścicieli nieruchomości. Najbliższa 
zbiórka takich odpadów odbędzie 
się w maju 2014 roku.

Zasady zbiórki odpadów budowalno-rozbiórkowych 
oraz wielkogabarytowych i niebezpiecznych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, nie-
bezpiecznych, elektrycznych, elektronicznych - maj 2014 r.

Miejscowość Data odbioru odpadów

Gościeradz, Jeziorki, Wielki Klincz - prawa strona, 12 maja

Dębogóry, Graniczny Młyn, Niedamowo, Wielki Klincz-lewa strona 13 maja

Łubiana, Garczyn 14 maja

Mały Klincz, Nowy Klincz, Wętfie 15 maja

Dobrogoszcz, Kaliska Kościerskie, Kościerska Huta 16 maja

Będominek, Dąbrówka, Kłobuczyno, Kula Młyn, Puc, Zielenin 19 maja

Kościerzyna Wybudowanie, Nowa Wieś Kościerska, Skorzewo 20 maja

Kruszyna, Mały Podleś, Wielki Podleś, Nowa Kiszewa, Nowy Podleś, 
Sarnowy, Zabrody 21 maja

Czarlina, Dębrzyno, Gołuń, Juszki, Skoczkowo, Stawiska, Szenajda,  
Wąglikowice, Wdzydze 22 maja

Grzybowski Młyn, Grzybowo, Lizaki, Loryniec, Rybaki, Stare 
Nadleśnictwo, Sycowa Huta, Szarlota, Szludron, Wawrzynowo, 
Wierzysko-leśnictwo

23 maja

Częstkowo, Gostomie, Ludwikowo, Skorzewo-trudno dostępne, 
Wieprznica, Fingrowa Huta, 26 maja

Korne, Gostomie-wioska, Rotembark, Małe Stawiska, Owśnice 27 maja
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Gmina Kościerzyna w latach 2011-2014
W związku z zakończeniem kadencji samorządu w kolejnych numerach „Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna” prezentuje-
my sprawozdanie z zadań zrealizowanych w latach 2011-2014. Złożenie takiego sprawozdania jest obowiązkiem Wójta Gmi-
ny Kościerzyna, który powinien przekazać mieszkańcom informacje o tym, w jaki sposób wspólnie z Radą Gminy planowane  
i wydatkowane są środki z budżetu. Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat inwestycji wykonanych w poszczególnych 
sołectwach.

1. Czarlina 
W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Ułożono chodnik z kostki 
betonowej 
- Położono nakładkę asfaltową na 
drodze prowadzącej do wsi

- Utwardzono tłuczniem 500 m 
drogi w kierunku Czarliny Osada
- Postawiono 1 punkt oświetleniowy
- Zakupiono materiał niezbędny by 
ukończyć remont mostu

2. Wąglikowice
W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Wyremontowano pomieszczenia 
po byłej poczcie dla potrzeb Koła 
Gospodyń Wiejskich
- Położono chodnik na ul. Rajskiej
- Ułożono płyty na ul. Jeziorkowo 

- Na ul. Pogodnej ułożono zjazd 
asfaltowy
- Postawiono wiatę na przystanku 
autobusowym
- Wykonano spływ wody z płyt be-
tonowych – rów otwarty
- Ustawiono barierki przy ul. 
Rajskiej oraz wykonano stud-
nię chłonną, ulica Rajska została 
oznakowana
- Przełożono wodociąg, doprowa-
dzono wodociąg do mieszkańców, 
którzy go nie mieli
- Wykupiono grunt pod drogę w 
kierunku Czarliny

- Ustawiono 7 nowych punktów 
oświetleniowych
- W latach 2011, 2012, 2013 od-
bywał się remont szkoły w 
Wąglikowicach
- Powstało przedszkole

W planach na 2014 rok jest:
- Budowa burzówki na ul. Radosnej 
28
- Położenie płyt YUMBO na ul. 
Rajskiej o długości ok 250 mb
- Przeniesienie budynku na boisku
- Budowa hydrantu w okolicy ko-
ścioła na ul. Rajskiej
- 1 lampa solarna na placu zabaw na 
boisku
- Wyrównanie drogi do Grzybowa 
- bez utwardzenia

3. Wdzydze 
W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Modernizacja zapasowego ujęcia 
wody
- Przebudowa wodociągu przy 
hydroforni 
- Ciąg pieszo- jezdny z kostki beto-
nowej gr. 8 cm – szerokość 6 m
- Wiata przystankowa
- Chodnik w stronę skansenu (in-
westycja wspólnie z powiatem 
kościerskim)

- Kosiarka 
- Dokończenie drogi w kierunku p. 
Barełkowskiego 

- Remont nawierzchni asfaltowej w 
kierunku sołtysa
- Remont dachu na budynku starej 
szkoły
- Stolemowe Szlaki
W planach na 2014 rok jest:
- Zniwelowanie skarpy we Wdzy-
dzach i położenie chodnika ok. 30 
m na niebezpiecznym łuku drogi
- Modernizacja pompowni drugie-
go stopnia z wymianą pompy głę-
binowej na ujęciu wody
- 1 pkt świetlny 
- Budowa Centrum Usług Tury-
stycznych we Wdzydzach

4. Grzybowo 
W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Poszerzenie drogi pod Płocice
- Plac zabaw
- Zejście z drogi powiatowej 
- schody
- Wymiana konstrukcji drewnianej 
mostu na rzece Trzebiocha
- Wykonanie remontu nawierzch-
ni drogi gminnej w Grzybowskim 
Młynie
- Wodociąg do nowego osiedla
- Punkt oświetleniowy
- Nowe drzwi i okna w sali wiejskiej 
- 1 punkt oświetleniowy (k. schodów)

W planach na 2014 rok jest:
- Wykonanie asfaltowego utwar-
dzenia drogi gminnej do Grzybow-
skiego Młyna - od drogi powiato-
wej do mostu

- Naprawa łączenie drogi gminnej 
z mostem na rzece Trzebiocha - 
uszkodzona nawierzchnia
- Droga dojazdowa do działek letni-
skowych w Grzybowie 
- 1 pkt świetlny na boisku

5. Szarlota
W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Rybaki - remont nawierzchni dro
gi leśnej przy jez. Wierzysko 
- Rybaki – 1 punkt oświetleniowy
- Stare Nadleśnictwo - podłączenie 
wodociągu i kanalizacji do systemu 
miejskiego
- Rybaki - droga z płyt YOMB 

- Rybaki - naprawa nawierzchni as-
faltowej – przy nowych płytach
W planach na 2014 rok jest:
- 1 pkt świetlny - w miejscowości 
Rybaki

6. Rotembark 
W latach 2011-2013 zrealizowano 
m.in. następujące zadania:
- Remont nawierzchni asfaltowej 
gr. 7 cm – wjazd na nowe osiedle 
- Remont nawierzchni asfaltowej 
gr. 4 cm 

- Nowe okna i drzwi w sali wiejskiej
- 1 punkt oświetleniowy (k. sołtysa)
- Remont schodów w sali wiejskiej
W planach na 2014 rok jest:
- Naprawa nawierzchni łącznie z 
poszerzeniem ronda w centrum wsi
- Płyty do drogi na Juszki

Wydarzyło się w sołectwach…
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Zadania zrealizowane w kolejnych sołectwach zaprezentowane zostaną w następnym numerze 
„Wieści z Naszej Gminy Kościerzyna”.

7. Juszki
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- 1 punkt oświetleniowy
- Instalacja elektryczna w sali 
wiejskiej w Juszkach
- Wykonanie chodnika na terenie 
wsi w uzgodnieniu z p. sołtysem 
– zamiennie płyty YOMB
- Remont nawierzchni asfaltowej 
– w kierunku Rotembarka

- Niwelacja skarpy przy głównej 
drodze w kierunku Rotembarka
W planach na 2014 rok jest:
- Uzupełnienie płyt YOMB
- Odprowadzenie wody - spływ 
wody na dołku, przed progiem

8. Loryniec 
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- Przebudowano wodociąg

- Wymieniono poszycie mostu w 
kierunku Grzybowskiego Młyna
- Budowana jest sala wiejska

9. Sycowa Huta
W latach 2011-2013 zrealizowa-
no m.in. następujące zadania:
- Rozbudowa wodociągu ( nowe 
osiedle)
- Droga asfaltowa - kierunek  
Lizaki

W planach na 2014 rok jest:
- Przebudowa drogi gminnej na 
asfaltową na odcinku od krzy-
żówki przy terenie DECH-POLU 
do Lizaków i Strunobetu
- Wykonanie chodnika od most-
ku na rzece Trzebiocha do drogi 
powiatowej
- 2 punkty świetlne na nowym 
osiedlu

W nawiązaniu do informacji prze-
kazanej podczas zebrań wiejskich 
przez dzielnicowego - p. Piechow-
skiego przypominamy o obowiąz-
ku (art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287) umieszczenia 
w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z 

numerem porządkowym. W przy-
padku gdy budynek położony jest 
w głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści, tabliczkę z numerem porząd-
kowym umieszcza się również na 
ogrodzeniu. Właściciele nieru-
chomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewi-
dencji gruntów i budynków, które 
takimi nieruchomościami włada-

ją, muszą taki obowiązek spełnić. 
Dotychczasowe tabliczki z nume-
rem porządkowym domu, na któ-
rych nie widnieje nazwa ulicy lub 
placu straciły ważność z dniem 
07.06.2013 r. (w myśl art. 34 usta-
wy z dnia 4 marca 2010 r. o infra-
strukturze informacji przestrzen-
nej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 
489). Wobec powyższego należy 

wymienić stare tabliczki z nume-
rem porządkowym na nowe, które 
będą spełniały wymogi określone 
przepisami prawa. Nie wykonanie 
obowiązku zamieszczenia tablicz-
ki lub wymiany starej tabliczki 
na nową, spełniającą określone 
wymogi, podlega karze grzywny 
albo karze nagany.

Obowiązkowe tabliczki z numerem porządkowym

W związku z zapytaniami w spra-
wie montażu podlicznika mie-
rzącego ilość wody zużywanej 
w gospodarstwie domowym, a 
która nie jest odprowadzana do 
kanalizacji sanitarnej, informu-
jemy, że zainteresowany monta-

żem podlicznika winien wystąpić 
do zarządcy sieci z wnioskiem o 
wydanie warunków: dla miejsco-
wości Łubiana i Korne warunki 
wydaje „Lubeko” sp. z o.o. ul. Za-
kładowa 1, 83-407 Łubiana, dla 
pozostałych miejscowości: Zakład 

Komunalny Gminy Kościerzy-
na, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 
Kościerzyna. Ilość zużytej wody 
przepływającej przez podlicznik 
będzie rozliczana w okresie od 1 
kwietnia do 30 września (zarówno 
w Zakładzie Komunalnym, jak i 

„Lubeko”). Zastrzegamy możli-
wość wprowadzenia zakazu pobo-
ru wody z wodociągu wiejskiego 
dla celów upraw, w czasie trwa-
nia upałów lub z innych ważnych 
przyczyn.

Podliczniki na wodę nieodprowadzaną do kanalizacji

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

UFANIE” zaprasza w każdą środę 
o godz. 19.00 do Łubiany, ul. Ko-
lejowa (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 poje-
dynkę uda się razem w grupie. Jaki 
jest nasz cel? Trwać w trzeźwości i 
pomagać 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 spor-
towej w Wielkim Klinczu.
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Półrocze marszów Nordic Walking w Łubianie

W słoneczny dzień 29 marca 2014 
roku odbyło się spotkanie podsumo-
wujące półrocze zajęć grupy Nordic 
Walking w Łubianie. O godz. 15:00 
wspólnie wyruszono na marsz w 

malownicze lasy okolic Łubiany. Na-
stępnie uczestnicy zajęć oraz goście 
spotkali się w sali Ośrodka Kultury i 
Rekreacji (PKP). Przy przygotowa-
nym poczęstunku instruktorka Jo-
anna Stopa wygłosiła wykład na te-
mat popularnej rekreacji ruchowej 
jaką jest właśnie Nordic Walking. 
Zostały przedstawione statystyki 
obecności, dzięki którym wybrano 
zostali Top Liderów dotychczaso-
wych marszów NW. Wyróżnienia 
jak i wizualizacja wspomnień do-
tychczasowych zajęć bardzo entu-

zjastycznie wpłynęła na atmosferę 
spotkania. Top Liderami marszów 
Nornic Walkingu w Łubianie zostali 
kolejno: Iwona Jażdżewska, Joanna 
Eron, Katarzyna Piekarska, Gabrie-
la Jereczek, Elwira Kwidzyńska, 
Grażyna Reca, Krystyna Wzgarda, 
Jolanta Steinka. Serdecznie zapra-
szamy do wypróbowanie tej cieka-
wej formy aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu. Warto swoją 
„przygodę z kijkami” rozpocząć z 
instruktorem, który nauczy techniki 
marszu, jak i poprowadzi niezbędną 

rozgrzewkę przed wysiłkiem oraz 
rozciąganie. Organizatorem zajęć 
jest Zakład Sportu, Kultury i Tury-
styki Gminy Kościerzyna.

M. Helta

Wicemistrz Polski Marcin Chmielewski
29 marca 2014 r. w Żywcu odbyły się 
Halowe Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Łucznictwie. 
Wśród osób biorących udział w za-
wodach był pochodzący z Gminy 
Kościerzyna Marcin Chmielewski, 

który wywalczył II miejsce zdoby-
wając srebrny medal. Warto dodać, 
że w pojedynku finałowym Marcin 
Chmielewski przegrał wynikiem 
4-6 z uczestnikiem paraolimpiady i 
ubiegłorocznym mistrzem świata z 

Bangkoku Piotrem Sawickim z Lu-
blina, a brązowy medal wywalczył 
Leszek Słomiński z Kościerzyny.

Red.

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 - Mł. Asp. 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie  
informuje, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, wy-
magającej interwencji pomocy społecznej, należy zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej 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.

Dotacje dla klubów sportowych
Gmina Kościerzyna przydzieli-
ła dotacje na 2014 rok dla klubów 
sportowych działających na naszym 
terenie.  Dofinansowanie działalno-
ści sportowej odbywa się zgodnie z 
uchwałą nr IV/16/10 Rady Gminy 
Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2010 
r. w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania zadania wła-
snego Gminy Kościerzyna w zakre-
sie sprzyjania rozwojowi sportu ze 
zmianami. Na ten cel Rada Gminy 
Kościerzyna zabezpieczyła w 2014 
r. kwotę 237 tys. zł. Wśród klubów 
sportowych dominują grupy trenu-
jące piłkę nożną, są również inne 
dyscypliny, w których sportowcy z 
gminy Kościerzyna często zdoby-
wają bardzo dobre wyniki, tak jak 
podnoszenie ciężarów z Łubiany czy 
lekkoatletyka ze Skorzewa. Radni 
oraz komisja przydzielająca dofinan-
sowania, jak również Wójt Gminy 
rozważają zmianę zasad przydziela-
nia środków dla klubów sportowych, 
które miałyby być uzależnione od 

liczby dzieci i młodzieży uczestni-
czącej w działalności klubu. Poniżej 
przedstawiono przyznane dotacje 
dla klubów sportowych w 2014 roku:
1. Gminny Klub Sportowy „Gmina 
Kościerzyna” (podnoszenie cięża-
rów) – 10.000 zł
2. Klub Sportowy „Ceramik” Łubia-
na (piłka nożna) – 30.000 zł
3. Klub Sportowy „Piaski” Wągliko-
wice (piłka nożna) – 32.500 zł
4. Klub Sportowy „Santana” (piłka 
ręczna) – 60.000 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy PCM 
Garczyn (piłka ręczna) – 25.000 zł
6. Klub Sportowy „Skorzewo” (pił-
ka nożna) – 17.500 zł
7. Towarzystwo Kultury Fizycznej 
„Korner” (piłka nożna) – 25.000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Sto-
lem” Nowy Klincz (koszykówka) – 
10.000 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimpijczyk” Skorzewo (lekkoatle-
tyka, piłka nożna) – 27.000 zł

 G. Świtała


