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Wybory sołeckie już niebawem
W lutym 2013 roku skończy się 
kadencja Sołtysów i członków 
Rad Sołeckich na terenie Gminy 
Kościerzyna. Zgodnie ze statu-
tem sołectwa, wybory Sołtysa i 
członków Rad Sołeckich zarzą-
dza się nie później niż na 30 dni 
przed upływem kadencji. Datę 
wyborów wyznacza się na dzień 
wolny od pracy. Przypominamy, 
że do podstawowych obowiąz-
ków Sołtysa należy m.in.: repre-
zentowanie mieszkańców sołec-
twa na zewnątrz oraz dbanie o 
dobre imię Sołectwa i Gminy 

Kościerzyna, wykonywanie 
powierzonych mu przepisami 
zadań z zakresu administracji 
publicznej, ochrona  powie-
rzonego mu mienia gminnego 
oraz zarządzanie nim zgodnie 
z jego przeznaczeniem, dbanie 
o czystość i porządek na terenie 
sołectwa oraz estetykę tablicy 
ogłoszeń, wykonywanie uchwał 
zebrania wiejskiego, Rady Gmi-
ny i zarządzeń Wójta Gminy, 
uczestniczenie w sesjach Rady 
Gminy z głosem doradczym, 
przygotowywanie wraz z Radą 

Sołecką propozycji rozdyspono-
wania środków budżetu sołec-
twa, nadzór na pracami wyko-
nywanymi na terenie sołectwa i 
finansowanymi z jego budżetu, 
współpraca ze szkołami i orga-
nizacjami społecznymi, inicjo-
wanie działalności społecznej, 
kulturalnej i sportowej na tere-
nie sołectwa. W realizacji tych 
zadań Sołtysa wspiera Rada 
Sołecka. Sołtys i Rada Sołecka 
wybierani są spośród nieogra-
niczonej liczby kandydatów 
w głosowaniu tajnym, bezpo-

średnim, zwykłą większością 
głosów. Czynne i bierne prawo 
wyborcze przysługuje pełno-
letnim mieszkańcom sołectwa 
mającym stałe zameldowanie na 
jego terenie. 6-letnia kadencja 
Sołtysów Gminy Kościerzyna 
kończy się w lutym 2013 roku. 
Wtedy czekać nas będą wybory 
i decyzje w sprawie kandydatów 
na Sołtysów i członków Rad So-
łeckich.

Red.
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Przyznano Stypendia Edukacyjne Gminy Kościerzyna

26 uczniów i studentów otrzymało 
Stypendia Edukacyjne Gminy Ko-
ścierzyna. Podczas uroczystego 
spotkania stypendia wręczyli Wójt 
Grzegorz Piechowski i Przewod-
niczący Rady Gminy Zygmunt 
Szulist. Stypendium Edukacyjne 
to wyróżnienie dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów, dla któ-
rych organem prowadzącym jest 
Gmina Kościerzyna oraz uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i stu-
dentów mających stałe miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy 
Kościerzyna. Aby je otrzymać, 

należy spełnić wysokie kryteria, 
określone w uchwale Rady Gmi-
ny. W przypadku studentów jest 
to średnia co najmniej 4,6 oraz 
aktywność w życiu lokalnej spo-
łeczności, działalność w kole 
naukowym, udział w pracach 
badawczych lub inne znaczące 
osiągnięcia. Uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych muszą wyka-
zać się średnią co najmniej 5,2 
oraz przedstawić dodatkowe osią-
gnięcia i zaangażowanie na rzecz 
szkoły lub lokalnego środowiska. 
Stypendyści z gimnazjów są zobo-
wiązani legitymować się średnią 

co najmniej 5,3, a ze szkół podsta-
wowych - 5,5 oraz być laureatem 
bądź finalistą olimpiad i konkur-
sów przedmiotowych lub legity-
mować się szczególnymi uzdolnie-
niami, a także działać społecznie 
na rzecz lokalnego środowiska. 
W 2012 roku wyróżniono 26 ta-
kich osób. Szkoły podstawowe: 
Katarzyna Eron – SP w  Łubianie, 
Justyna Glińska – SP w Łubianie, 
Edyta Glińska – SP w Łubianie, 
Wiktoria Gusarska – SP w Nowym 
Klinczu, Sławomir Wica – SP w 
Skorzewie, Aleksandra Wardyn – 
SP w Kaliskach, Magdalena Tusk 

– SP w Kaliskach, Natalia Rap-
ska – SP w Kaliskach. Gimnazja: 
Damian Zblewski – Gimnazjum w 
Skorzewie, Krystian Kwidziński – 
Gimnazjum w Wielkim Podlesiu, 
Michał Kosznik – Gimnazjum w 
Wąglikowicach, Weronika Fijał – 
Gimnazjum w Wielkim Klinczu, 
Marta Kowalczyk – Gimnazjum 
w Wielkim Klinczu, Jagoda Cza-
piewska – Gimnazjum w Wielkim 
Klinczu, Kinga Sikorska – Gim-
nazjum Wielkim Klinczu, Magda 
Domaros – Gimnazjum w Wiel-
kim Klinczu.Szkoły ponadgimna-
zjalne: Olga Syldatk – PZS Nr 1 w 
Kościerzynie, Małgorzata Wróbel 
– PZS Nr 3 w Kościerzynie. Stu-
denci: Daniel Piankowski – Uni-
wersytet Gdański, Anna Kowalka 
– Politechnika Gdańska, Maria 
Zdrojewska – Akademia Pomor-
ska, Natalia Brunka – Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski, Prze-
mysław Wysiński – Uniwersytet 
Gdański, Paulina Pałasz – Gdański 
Uniwersytet Medyczny, Ewelina 
Szlagowska – Uniwersytet Gdań-
ski, Mateusz Frąckiewicz – Uni-
wersytet Gdański. Stypendystom 
składamy serdeczne gratulacje 
oraz życzymy dalszych osiągnięć 
naukowych!

K. Knopik

W Skorzewie aktywnie działa sala wiejska

Od listopada br. wyremontowana 
sala wiejska w Skorzewie wypeł-
niła się dziećmi chcącymi spędzić 
popołudnie na wspólnej zabawie. 
W każdy wtorek, środę i czwartek 
w godzinach 16.00 - 20.00 aktyw-

ne panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Skorzewie zapraszają do 
sali wszystkie dzieci. W sali jest 
miejsce dla każdego, przygoto-
wane zostały tam różne atrakcje, 
jest kącik dla najmniejszych jesz-

cze raczkujących dzieci, można 
pograć w tenisa stołowego i pił-
karzyki, są gry planszowe i ukła-
danki i zawsze ciepła rodzinna 
atmosfera. Mile widziani są rów-
nież rodzice. Inicjatorkami po-

południowej świetlicy dla dzieci 
były Panie Katarzyna Formela i 
Maria Zdrojewska. 

Red.
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Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania  
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Kościerzyna”- edycja 2012.

W roku 2012 gmina Kościerzyna po-
zyskała środki finansowe wspoma-
gające prace związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest. 
Zadanie dotyczy demontażu, zbiera-
nia, transportu i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest z 
dachów budynków położonych na 
terenie gminy Kościerzyna, które 
zgłosiły akces skorzystania z dofi-
nansowania do 20 marca 2012 roku. 
Planowany koszt kwalifikowany za-
dania wynosi 46.927,00 zł. Dotacja 
na realizację zadania wyniesie:
a) Udostępnionych przez NFO-
ŚiGW – do kwoty 16.000,00 zł
b) Udostępnionych przez WFO-
ŚiGW w Gdańsku – do kwoty 
16.000,00 zł. W ramach zadania 

planowane jest usunięcie i zabez-
pieczenie 28 ton odpadów azbe-
stowych. Dofinansowanie będzie 
kształtowało się na poziomie do 
70% kosztów kwalifikowanych. Po-
zostałe 30% stanowić będzie koszt 
właścicieli nieruchomości. Warun-
ki dodatkowe dotyczące udzielania 
dofinansowania:
1. zadanie objęte wnioskiem o dofi-
nansowanie musi być :
a) zlokalizowane na terenie jednost-
ki samorządu terytorialnego posia-
dającej program usuwania wyrobów 
zawierających azbest w której zosta-
ła przeprowadzono inwentaryzacja 
wyrobów zawierających azbest,
b) zgodne z programem usuwania 
azbestu,

c) wykonane przez firmę posiada-
jącą wymagane przepisami prawa 
zezwolenie lub decyzję na wytwa-
rzanie i gospodarowanie odpadami 
zawierającymi azbest,
2. koszty kwalifikowane zadania na-
leży obliczyć w oparciu o kryterium 
w postaci współczynnika efektyw-
ności kosztowej wynoszącego:
a) nie więcej niż 1750 zł/Mg odpa-
du zawierającego azbest – jeżeli na 
zadanie składają się łącznie takie 
elementy jak: demontaż, zbieranie, 
transport i unieszkodliwianie lub za-
bezpieczenie odpadu,
b) nie więcej niż 900 zł/Mg odpadu 
zawierającego azbest – jeżeli na za-
danie składa się wyłącznie transport 
i unieszkodliwianie lub zabezpie-
czenie odpadu. Informacja o szko-
dliwości azbestu: Wszystkie gatunki 
azbestu są rakotwórcze dla ludzi w 
przypadku gdy jest on wdychany. 
Okres utajniony choroby nowo-
tworowej wywołanej wdychaniem 
azbestu wynosi 15 – 20 lat. Włók-
na nie są widoczne w mikroskopie 
optycznym, gdyż mają zwykle śred-
nice mniejsze od długości fali świa-
tła widzialnego. Od rodzaju włókien 
zależy bezpośrednio jego toksycz-
ność. Większe włókna w większości 
zatrzymują się w górnych drogach 
oddechowych, skąd są usuwane 
przez rzęski, włókna bardzo drobne 
są usuwane przez system odporno-

ściowy. Najbardziej niebezpieczne 
są włókna długie (>5μm), ale cien-
kie (<3μm), przenikają one do dol-
nych dróg oddechowych, wbijają się 
w płuca gdzie pozostają i w wyniku 
wieloletniego drażnienia komórek 
wywołują choroby. Trwałość oraz 
zdolność gromadzenia się w płu-
cach włókien azbestowych powo-
duje ciężkie formy chorób płuc oraz 
opłucnej i otrzewnej. 
Pamiętaj!!!
Przed przystąpieniem do prac:
• Na co najmniej 30 dni przed roz-
poczęciem robót polegających na 
wymianie eternitowego pokrycia 
dachowego zgłoś ten fakt do sta-
rostwa powiatowego. Prace można 
rozpocząć wtedy, gdy w ciągu 30 
dni od zgłoszenia właściwy organ 
nie wniesie w drodze decyzji sprze-
ciwu, lecz nie później niż 2 lata od 
planowanego terminu rozpoczęcia 
robót.
• Wybierz specjalistyczną firmę, 
która posiada decyzję zatwierdza-
jącą program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi. Tylko taka firma 
może wykonywać wszelkie czyn-
ności związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest nie nara-
żając na niebezpieczeństwo Ciebie 
i innych osób przebywających w 
pobliżu. 

K. Lisakowski

Zakończyły się konsultacje spo-
łeczne w sprawie wprowadzenia 
dodatkowych nazw miejscowości 
w języku kaszubskim. Spośród 
2014 mieszkańców Gminy Koście-
rzyna, którzy wzięli udział w kon-
sultacjach, aż 1945 osób (96,57%) 
opowiedziało się za ustanowieniem 
dodatkowej nazwy ich miejscowo-
ści w języku kaszubskim. Tylko 62 
osoby (3,08%) były przeciwne, na-
tomiast 7 (0,35%) wstrzymało się od 
głosowania. W 53 miejscowościach 
Gminy Kościerzyna mieszkańcy 
popierają ustawienie tablic z na-
zwami w języku kaszubskim. Tylko 
2 miejscowości były przeciwne. Za 
ustaleniem dodatkowej nazwy miej-
scowości w języku kaszubskim, od-
powiadając na pytanie ankiety po-
zytywnie (jestem za) opowiedziała 
się w konsultacjach ponad połowa 
mieszkańców następujących miej-

scowości biorących  udział w kon-
sultacjach: Będominek, Czarlina, 
Czarlina Osada, Czarne Pustkowie, 
Częstkowo, Dąbrówka, Dębogóry, 
Dębrzyno, Dobrogoszcz, Fingrowa 
Huta, Garczyn, Gostomie, Grzy-
bowo, Grzybowski Młyn, Juszki, 
Kaliska, Kościerskie, Kłobuczy-
no, Korne, Kościerska Huta, Ko-
ścierzyna Wybudowanie, Lizaki, 
Loryniec, Ludwikowo, Łubiana,  
Małe Stawiska, Mały Klincz, Mały 
Podleś, Niedamowo, Nowa Kisze-
wa, Nowa Wieś Kościerska, Nowy 
Klincz, Nowy Podleś, Owśnice, 
Puc, Rotembark, Rybaki, Sarno-
wy, Skoczkowo, Skorzewo, Stare 
Nadleśnictwo, Stawiska, Sycowa 
Huta, Szarlota, Szenajda, Szlu-
dron, Wawrzynowo, Wąglikowice, 
Wdzydze, Wętfie, Wielki Klincz, 
Wielki Podleś, Wieprznica, Ziele-
nin. Spełnia to wymóg stawiany w 

art. 12 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, 
poz. 141 i Nr 62, poz. 550). Wyni-
ki przeprowadzonych konsultacji 
spełniły też wymagania stawia-
ne przez § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 1 
Uchwały nr V/44/2011 Rady Gminy 
Kościerzyna z dnia 6 maja 2011 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Kościerzyna, a także § 3 
Zarządzenia nr 37/2012 Wójta Gmi-
ny Kościerzyna z dnia 6 września 
2012 roku w sprawie: przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami 
miejscowości Gminy Kościerzy-
na w przedmiocie wprowadzenia 
dodatkowych nazw miejscowości 
w języku kaszubskim, obejmując 
wpisanych do stałego rejestru wy-
borców mieszkańców wyżej wy-

mienionych miejscowości Gminy 
Kościerzyna. Taki wynik konsul-
tacji społecznych daje podstawę do 
wystąpienia z wnioskiem o ustale-
nie w wyżej wymienionych miej-
scowościach dodatkowej nazwy 
w języku kaszubskim. Kolejnym 
krokiem do ustalenia dodatkowych 
tradycyjnych nazw miejscowości w 
Gminie Kościerzyna w języku ka-
szubskim są uchwały Rady Gminy 
Kościerzyna. Warto przypomnieć, 
że wprowadzenie nazw kaszub-
skich pociąga za sobą konieczność 
wymiany tablic z nazwami miejsco-
wości, jednak wymiana tablic jest 
bezpłatna dla Gminy Kościerzyna, 
koszt tego przedsięwzięcia pokry-
wany jest z budżetu państwa zgod-
nie z „Ustawą o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym”.

K. Knopik

Mieszkańcy Gminy Kościerzyna są „za” kaszubskimi tablicami
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O przyszłości pomorskiej wsi na konferencji w Wielkim Klinczu

30 listopada 2012 roku w Wielkim 
Klinczu odbyła się konferencja 
pod tytułem „Pomorska wieś przed 
nową perspektywą finansową Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020”. 
Organizatorami spotkania byli: Po-
morskie Stowarzyszenie Sołtysów, 
Samorząd Województwa Pomor-
skiego oraz Gmina Kościerzyna. 
Konferencja odbyła się pod patro-
natem Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Pana Ministra Kazimierza Plocke. 
Tradycyjnie wydarzenie to zostało 
poprzedzone Mszą Świętą w intencji 

sołtysów oraz ich rodzin odprawioną 
w Kościele Parafialnym pw. Świętej 
Rodziny w Wielkim Klinczu przez 
Kapelana Pomorskich Sołtysów ks. 
Mieczysława Gajewskiego oraz Ka-
pelana Rolników Diecezji Pelpliń-
skiej ks. Zbigniewa Wysieckiego. 
W konferencji uczestniczyli jako 
prelegenci m.in. Minister Kazimierz 
Plocke, Marszałek Województwa 
Mieczysław Struk, Członek Za-
rządu Województwa Pomorskiego 
Czesław Elzanowski, dyrektorzy 
departamentów Ministerstwa Rol-
nictwa oraz Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Pomorskiego, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy oraz dyrektor Lokalnej Gru-
py Rybackiej Mòrénka. Wśród go-
ści, których na konferencję przybyło 
około 200, byli głównie sołtysi oraz 
samorządowcy z całego wojewódz-
twa pomorskiego. Tematy wykła-
dów dotyczyły obecnych doświad-
czeń i dobrych przykładów wśród 
wdrażanych obecnie programów 
oraz, co bardzo ważne, przyszłej 
perspektywy finansowej, czyli tego 
co nas czeka po 2014 roku. W prze-
rwie konferencji uczestnicy wysłu-

chali przepięknego występu Chóru z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Bukowinie, gmina Cewice. Osobom 
zasłużonym dla rozwoju obszarów 
wiejskich wręczono odznaczenia i 
wyróżnienia. Za finansowe wspar-
cie bardzo dziękujemy Sekretaria-
towi Regionalnemu Województwa 
Pomorskiego Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich oraz Lokalnej Gru-
pie Rybackiej Mòrénka. Inicjatorem 
zorganizowania konferencji był Pre-
zes Pomorskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów Jan Zaborowski.

G. Świtała

Odbyło się szkolenie dla kół gospodyń wiejskich

W dniach 19-20 października w 
Skorzewie odbyło się szkolenie, w 
którym udział wzięło 40 kobiet - 
członkiń kół gospodyń wiejskich 
działających w Gminie Kościerzy-
na. Spotkanie było okazją nie tylko 
do nauczenia się nowych rzeczy, ale 
dało też szansę na lepsze poznanie 
się i nawiązanie współpracy. Piąt-

kowe popołudnie 19 października 
uczestniczki szkolenia spędziły z 
panią Danutą Hojarską, posłanką na 
Sejm RP w latach 2001-2007. Pani 
Hojarska ciekawie opowiadała o 
swojej wieloletniej działalności na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
zachęcając do aktywności i licz-
niejszego udziału kobiet w życiu 

publicznym. Rozmowy kontynu-
owano podczas kolacji, która służyć 
też miała wymianie doświadczeń i 
integracji pomiędzy członkiniami 
KGW. 20 października interesujący 
wykład na temat produktów trady-
cyjnych przedstawiła pani Barbara 
Ditrich z Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Ponadto 

dyskutowano o Programie Współ-
pracy Gminy Kościerzyna z orga-
nizacjami pozarządowymi na lata 
2013-2014, a także na temat prowa-
dzonych konsultacji społecznych w 
przedmiocie ustanowienia kaszub-
skich nazw miejscowości.

K. Knopik
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Wspólne inwestycje drogowe

W 2012 roku na terenie Gminy Ko-
ścierzyna zostały zrealizowane dwie 

wspólne inwestycje drogowe z Po-
wiatem Kościerskim. Partnerstwo 

polegało na równym zaangażowaniu 
przez oba samorządy środków finan-
sowych, po 50%, w następujące za-
dania: budowę chodnika dla pieszych 
wzdłuż drogi powiatowej przy Skan-
senie we Wdzydzach oraz rozbiórkę 
wiaduktu w Wielkim Klinczu. Obie 
inwestycje były długo oczekiwane i 
bardzo potrzebne mieszkańcom gmi-
ny i powiatu. Miały na celu przede 
wszystkim zwiększenie bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego. 
Zmiana miejsca wejścia do Muzeum 
Kaszubskiego Parku Etnograficzne-
go we Wdzydzach spowodowała, że 
dojście bez chodnika licznie uczęsz-
czaną drogą powiatową prowadziło do 
wielu groźnych sytuacji. Również w 
Wielkim Klinczu piesi i kierowcy nie 

mogli czuć się bezpiecznie w pobliżu 
nieczynnego od lat wiaduktu kolejo-
wego. Zwiększenie widoczności - po-
szerzenie pola widzenia i zlikwidowa-
nie bariery dla pojazdów powyżej 3,5 
m wysokości, rozwiązało ten problem 
przyczyniając się w dużym stopniu do 
podwyższenia bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego.

G. Świtała

Wiele lat mieszkańcy Gminy Ko-
ścierzyna czekali na moderniza-
cję drogi Sycowa Huta – Lizaki. 
Działalność pobliskiej żwirowni 

powodowała, że jeżdżące tą drogą 
samochody ciężarowe emitowały 
kurz i hałas, czego powodem były 
nierówności i kiepski stan technicz-

ny drogi. Dochodziło do protestów 
mieszkańców zaniepokojonych o 
swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 1 
grudnia 2012 roku te problemy się 
skończyły. Tego dnia uroczyście 
otwarta została zmodernizowa-
na droga. Wcześniejsze rozmowy 
Wójta Grzegorza Piechowskiego 
i przedstawicieli Zakładu Wydo-
bywczego „KRUSZYWO” sp. z o.o. 
doprowadziły do podjęcia decyzji 
o konieczności przebudowy drogi. 
Porozumienie Gminy Kościerzy-
na z kopalnią żwiru zaowocowało 
wspólnym sfinansowaniem inwe-
stycji. Budowa nawierzchni asfalto-
wej drogi Sycowa Huta do skrzyżo-
wania z drogą Lizaki – Grzybowo 
kosztowała ponad 530 tys. zł. Pra-
wie połowę tej kwoty – 250 tys. 
zł – stanowiło wsparcie Zakładu 

Wydobywczego „KRUSZYWO”. 
Dzisiaj trudno zrozumieć, dlatego 
przez wiele lat tak ważne postulaty 
mieszkańców Gminy Kościerzyna 
nie zostały zrealizowane. Przebu-
dowa drogi Sycowa Huta – Lizaki 
stanowi najlepszy dowód na to, że 
dzięki współpracy i zrozumieniu 
potrzeb mieszkańców niemożliwe 
staje się możliwe.

Red.

Przebudowa nawierzchni drogi Sycowa Huta – Lizaki: 
współpraca przynosi efekty

Biała Sobota - mieszkańcy skorzystali z badań
17 listopada w szkole w Wielkim 
Klinczu zorganizowana zosta-
ła akcja prozdrowotna pod ha-
słem „Biała Sobota”. Tego dnia 
mieszkańcy Gminy Kościerzyna 
mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań oraz konsultacji lekarzy 
i studentów z Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Podsta-
wowym celem akcji była popra-
wa stanu zdrowia mieszkańców 
Gminy Kościerzyna oraz poprawa 
świadomości w zakresie zacho-

wań prozdrowotnych. W ramach 
akcji przeprowadzono szereg 
bezpłatnych badań profilaktycz-
nych, m.in. pomiar ciśnienia tęt-
niczego, badanie EKG, pomiar 
cholesterolu we krwi, badanie 
spirometryczne, nauka samoba-
dania piersi. Dodatkowo każda 
zainteresowana osoba mogła za-
sięgnąć specjalistycznej porady 
lekarskiej oraz wysłuchać szere-
gu prezentacji dotyczących profi-
laktyki chorób, przede wszystkim 

onkologicznych. W akcji wzięło 
udział 90 osób. Udało się wy-
kryć kilka przypadków groźnych 
chorób, które podlegać będą dal-
szym konsultacjom i badaniom. 
Każdy pacjent otrzymał kartę z 
wynikami swoich badań. Organi-
zacja akcji „Biała Sobota” możli-
wa była przede wszystkim dzięki 
zaangażowaniu Akademickiego 
Stowarzyszenia Onkologicznego 
i studentów z Koła Naukowego 
Chirurgii Onkologicznej „Onco-

team” działającego przy Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym. 
W akcję włączyli się również le-
karze konsultanci z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Zor-
ganizowanie wydarzenia wspar-
li Zespół Kształcenia w Wiel-
kim Klinczu oraz NZOZ Klincz. 
Wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację Białej Soboty składamy 
serdeczne podziękowania.

K. Knopik
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Leśna Strażnica Pamięci w Rotembarku

5 października 2012 roku w miejsco-
wości Rotembark odbyły się uroczy-
stości związane z otwarciem Leśnej 
Strażnicy Pamięci Tajnej Organizacji 
Wojskowej Gryf Pomorski w Ro-
tembarku. Strażnica upamiętnia dzia-
łalność TOW Gryfa Pomorskiego, a 
zwłaszcza miejsce śmierci poległych 
20 czerwca 1944 roku członków od-

działu Augustyna Breski PS. „Zbych”: 
Franciszka Sadowskiego PS. „Stark”, 
Konrada Talewskiego PS. „Szady” 
(mieszkańców Rotembarka) oraz Iwa-
na Zahredy PS. „Sierżant” – Rosjanina, 
który po ucieczce z niemieckiej niewoli 
w 1941 roku wstąpił w szeregi „Gryfa 
Pomorskiego”. Pamięć poległych bo-
haterów uczcili licznie zebrani goście, 

wśród nich byli przedstawiciele  władz 
Gminy Kościerzyna, Miasta Koście-
rzyna, Powiatu Kościerskiego, przed-
stawiciele Policji, Lasów Państwo-
wych, a także bliska rodzina poległych 
partyzantów. Dyrekcja Zespołu Szkół 
im. Kontradmirała Xawerego Czer-
nickiego w Wielkim Podlesiu wraz z 
uczniami szkoły przyjęła uroczysty 

akt przekazania Strażnicy Pamięci z 
nadzieją, że miejsce to będzie dobrze 
służyło patriotycznemu wychowaniu 
uczniów szkoły. Strażnica powstała 
z inicjatywy Fundacji „Naji Goche” 
przy pomocy Starosty Kościerskiego 
oraz Gminy Kościerzyna.

Red.

Tradycyjnie 6 grudnia każdego 
roku obchodzimy Mikołajki. To 
szczególny dzień dla wszystkich 
dzieci, które otrzymują prezenty. 
W tym roku Święty Mikołaj zawi-
tał również do szkół i przedszkoli w 
Gminie Kościerzyna. Do uczniów 
szkoły podstawowej, jak i gimna-
zjum Zespołu Kształcenia w Wiel-
kim Klinczu Mikołaj przyjechał w 
towarzystwie pięknej Śnieżynki. 
Wspólnie z uczniami wspaniale 
się bawili przy dźwiękach muzyki, 
wprawiającej w świąteczny nastrój. 
Dzieci jednak z niecierpliwością 
spoglądały na ogromny worek, w 
którym, jak nakazuje tradycja, dla 

każdego powinien znaleźć się cho-
ciaż drobny upominek. Tak oczy-
wiście było. Uczniowie  zostali ob-
darowani upominkami, a ich radość 
nie miała sobie równej. W gimna-
zjum nie było już tak łatwo otrzy-
mać coś od Mikołaja. W zamian za 
prezent poszczególne klasy musiały 
wykazać się umiejętnością zaśpie-
wania wylosowanej polskiej kolędy. 
Wszyscy jednak doskonale pora-
dzili sobie z zadaniem i otrzymali 
od Mikołaja upominki. Do zabawy 
włączyli się również nauczyciele, 
którzy na zakończenie zaśpiewali 
wylosowaną przez dyrektora kolę-
dę. Rada Rodziców działająca przy 

Szkole Podstawowej w Kaliskach 
przygotowała dla wszystkich 129 
uczniów paczki świąteczne. Dzieci 
otrzymały prezenty z rąk Mikołaja 
i Śnieżynki. Aby sobie zasłużyć na 
przychylność Mikołaja, a szczegól-
nie jego uroczej i zarazem zabaw-
nej Śnieżynki, dzieci z wielkim 
zaangażowaniem śpiewały zimowe 
piosenki, recytowały wiersze oraz 
grały na gitarach. Tak miła nie-
spodzianka przygotowana przez 
Radę Rodziców, sprawiła ogromną 
radość wszystkim dzieciom. Do 
Nowego Klincza Mikołaj przybył 
wraz z pierwszym śniegiem.  Od-
wiedził dzieci z pobliskiej szkoły 

i wręczył wszystkim słodkie pre-
zenty. Prezenty zostały przygoto-
wane z pomocą Rady Rodziców 
działającej przy SP w Nowym 
Klinczu oraz Rady Sołeckiej i pani 
Grażyny Hinc. Akcję mikołajkową 
w gminnych przedszkolach: w Łu-
bianie, Wielkim Klinczu, Skorze-
wie i Kłobuczynie zorganizował 
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki. 
Spotkaniom towarzyszyły wystę-
py artystyczne, wierszyki, piosen-
ki i wspólna zabawa. Dla każdego 
dziecka Mikołaj przyniósł słodki 
prezent. 

Red.

Święty Mikołaj w gminnych szkołach
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DROGI
Zakończono realizację zadań inwe-
stycyjnych zaplanowanych na 2012 
rok. Poza pierwotnym planem, który 
zakładał 21 inwestycji drogowych i 

13 zadań remontowych, Zakład Ko-
munalny Gminy Kościerzyna wyko-
nał kilka dodatkowych: m.in. nową 
nawierzchnię asfaltową o długości 
1,1 km z Sycowej Huty w kierunku 

wsi  Lizaki (wspólnie z Zakładem 
Wydobywczy „KRUSZYWO” sp. 
z o.o.), nową nawierzchnię z płyt 
drogowych o długości 130 mb w 
Nowym Klinczu, parking na 34 sta-
nowiska przy ulicy Wybickiego w 
Wielkim Klinczu. Na budowę chod-
nika w Kościerskiej Hucie (w kie-
runku Nowej Wsi) zakupiony został 
materiał. Po położeniu kanalizacji 
chodnik wykona ekipa drogowa Za-
kładu Komunalnego Gminy Koście-
rzyna w 2013 roku. Na inwestycje 
drogowe wydatkowano ponad 3,3 
mln zł, na remonty dróg ponad 700 
tys. zł (bez kosztów utrzymania bry-
gady drogowej). Na drogi grunto-
we wysypane zostało ok. 3 tys. ton 
tłucznia kamiennego. Zamontowano 
również 30 nowych punktów świetl-
nych za kwotę 80 tys. zł.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
Wszystkie 17 zadań w tym dzia-
le zostało wykonane. Ostatnio za-
kończono budowę wodociągów w 

Skorzewie Młyn, Nowym Klinczu i 
Kościerzynie Wybudowaniu. W br. 
wybudowano 4,7 km sieci wodocią-
gowej i 1,5 km sieci kanalizacyjnej 
(bez inwestycji prowadzonych przez 
gminę). Warto dodać, że w najbliż-
szych dniach do kanalizacji sani-
tarnej podłączone zostaną budynki 
w Starym Nadleśnictwie. Ścieki 
odprowadzane będą do miejskiej 
oczyszczalni. Zakończono także 
modernizację ujęcia wody w Łu-
bianie. Pomimo poważnej awarii w 
zasilaniu obiektu, ujęcie pracowało 
przez 2 doby dzięki zamontowane-
mu agregatowi prądotwórczemu. 
Nakłady na rozbudowę sieci wod 
– kan i ujęć wody w 2012 r. wynio-
sły ponad 2,35 mln zł. W tegorocz-
nym budżecie zarezerwowano także 
środki na zakup specjalistycznego 
pojazdu    do czyszczenia kanalizacji 
na kwotę 330 tys. zł.   
 

Z. Malek

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

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

dą środę o godz. 19.00 do Łubia-
ny, ul. Kolejowa (budynek byłej 
stacji PKP, piwnica). W ostatnią 
środę miesiąca organizowany jest 
mityng otwarty, dla wszystkich 
zainteresowanych.

AL-ANON w Łubianie 
zaprasza na spotka-
nia

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? Wy-
mieniając doświadczenia, uzysku-
jemy siłę i nadzieję do wytrwania 
w trzeźwości. Może i dla Ciebie 

nadejdą te radosne dni w trzeźwo-
ści, jeśli tylko zechcesz. Z pogodą 
ducha na twarzy świat jest piękny. 
W każdą środę o godz. 18:00 za-
praszamy na MITING AA w po-
mieszczeniach Hali Sportowej w 
Wielkim Klinczu.

Ratujemy i uczymy ratować
W szkołach Gminy Kościerzyna 
odbyła się akcja pod nazwą: „Ra-
tować życie! - to wielka sprawa”. 
Akcja ta polegała na prezentacji 
ratownictwa z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Pokazów do-
konywała grupa dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Wielkim Klinczu, 
finaliści ogólnopolskiej akcji „Ra-
tujemy i uczymy ratować”, organi-
zowanej przez Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Na co dzień opiekę nad drużyną 
ratowniczą sprawuje Pani Beata 
Ceplin.  Każdy pokaz składał się 
z symulowanej akcji ratowniczej, 
w której dzieci musiały ułożyć 

osobę nieprzytomną  w pozycji 
bocznej bezpiecznej, jak również 
przywrócić czynności życiowe 
poprzez resuscytację krążeniowo-
-oddechową. Wszyscy uczniowie 
biorący udział w spotkaniu z dru-
żyną ratowniczą  mogli spróbować 
własnych sił. Samodzielnie udzie-
lali pierwszej pomocy pod okiem 
naszych małych instruktorów. Po-
nadto podczas spotkań w szkołach 
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki 
zaprezentował ofertę kulturalną 
Ośrodka Kultury i Edukacji w No-
wym Klinczu. 

G. Daszkowski
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2012 rok w Gminie Kościerzyna
Bezpłatna nauka pływania
Przez całe wakacje w Dobrogosz-
czu, Wdzydzach, Łubianie i Sta-
wiskach, dzięki dotacji z Mini-
sterstwa Sportu w kwocie 13 tys. 
zł, młodzież pod opieką instrukto-
rów WOPR uczyła się pływać. A 
od początku października br. na 
kościerskiej pływalni rozpoczęła 

się nauka pływania dla uczniów 
klas III szkół podstawowych z te-
renu Gminy Kościerzyna. Zajęcia, 
które będą trwały przez cały rok 
szkolny 2012/2013, mają na celu 
zapoznanie najmłodszych z za-
sadami bezpiecznego przebywa-
nia w wodzie oraz przyswojenie 
umiejętności pływania.

Nowe przedszkole w Skorzewie
Od września do nowej placówki 
uczęszcza ponad 80 przedszkola-
ków. Ze środków własnych Gminy 
Kościerzyna w kwocie prawie 2,7 
mln zł wybudowano i wyposażono 
tak bardzo potrzebne w Skorzewie 
przedszkole.

I Spotkania z Historią i Arche-
ologią w Kornem
Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez grupę rekonstruk-
cyjną NIFLHEIM (Koście-
rzyna-Łubiana), odtwarzającą 
kulturę materialną Wikingów z 
okresu IX-X wieku, przy współ-
pracy z Muzeum Ziemi Kościer-

skiej oraz Zakładem Sportu, 
Kultury i Turystyki. Na imprezę 
przybyło 13 słowiańskich i nor-
mańskich drużyn z ponad setką 
rekonstruktorów z całego Pomo-
rza, Kujaw i Warmii. Dobrze ba-
wili się też mieszkańcy i turyści.

Plac zabaw w Pucu
W Pucu zostały zakończone 
prace przy długo oczekiwanej 
inwestycji w postaci budowy 
nowego placu zabaw, boiska 
do siatkówki.

Remonty szkół na terenie Gminy 
Kościerzyna
Uczniowie odpoczywali, a w szko-
łach pełne ręce roboty miały eki-
py budowlane. W czasie wakacji 
przeprowadzono liczne rozbudowy, 

remonty (w tym dachów, piwnic i 
elewacji), przebudowy, wymiany 
okien i malowanie ścian. Moderni-
zacja miała miejsce we wszystkich 
gminnych szkołach, całkowity koszt 
wszystkich remontów to 1 mln zł.

Niedamowo czeka na salę
W bardzo szybkim tempie rośnie 
nowa sala wiejska w Niedamowie, 
która przeznaczona będzie na spotka-
nia Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
salę do ćwiczeń dla zespołu Chochli-

ki. Dotacja została pozyskana przez 
Gminę Kościerzyna ze środków pro-
gramu Odnowy wsi w ramach LGD 
Stolem. Koszt realizacji zadania to 
186 tys. zł. Zakończenie budowy pla-
nowane jest na luty 2013 roku.
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2012 rok w Gminie Kościerzyna

II Święto Sielawy w Sercu 
Kaszub
11 sierpnia we Wdzydzach odby-
ło się II Święto Sielawy. Orga-
nizatorami byli Stowarzyszenie 
Wdzydzko-Charzykowska Lo-
kalna Grupa Rybacka Mòrénka 
oraz Gmina Kościerzyna. Im-
preza rozpoczęła się na scenie  
Muzeum - Kaszubskiego Parku 
Etnograficznego im. Teodory i 
Izydora Gulgowskich we Wdzy-
dzach, a zakończyła na plaży 
nad jeziorem. Moc atrakcji na 
scenie, liczne konkursy, wystę-
py artystyczne i wspólna zabawa 

sprawiły, że tego dnia Wdzydze 
odwiedziło kilka tysięcy osób. 
Organizatorzy zapewnili de-
gustację królowej wdzydzkich 
jezior czyli sielawy w postaci 
wędzonej, smażonej oraz zupy 
rybnej, której gotowaniem zaję-
ło się Koło Gospodyń Wiejskich 
z Małego Klincza. Gwiazdy 
wieczoru: Bernard Dornowski 
oraz Cezary Pazura, zgromadzi-
li liczną publiczność. Impreza 
została dofinansowana ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rybackiego.

Przyznano Stypendia Eduka-
cyjne Gminy Kościerzyna
26 uczniów i studentów otrzyma-
ło Stypendia Edukacyjne Gminy 
Kościerzyna. Jest to wyróżnie-
nie dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina 
Kościerzyna oraz uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i studen-
tów mających stałe miejsce za-
mieszkania na terenie Gminy 
Kościerzyna. 

Wspólne inwestycje drogowe 
z powiatem
W 2012 roku na terenie Gminy 
Kościerzyna zostały zrealizowane 
dwie wspólne inwestycje drogowe 

z Powiatem Kościerskim. Partner-
stwo polegało na równym zaan-
gażowaniu przez oba samorządy 
środków finansowych, po 50%, 
w następujące zadania: budowę 

chodnika dla pieszych wzdłuż 
drogi powiatowej przy Skanse-
nie we Wdzydzach oraz rozbiór-
kę wiaduktu w Wielkim Klinczu. 
Obie inwestycje były długo ocze-

kiwane i bardzo potrzebne miesz-
kańcom gminy i powiatu. Miały 
na celu przede wszystkim zwięk-
szenie bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego.

„Superuczeń” zawitał do gmin-
nych szkół
Dzięki dotacji z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwo-
cie ponad 1 mln zł uczniowie 
szkół w Wielkim Podlesiu, Sko-
rzewie i Wąglikowicach uczest-

niczą w bezpłatnych zajęciach z 
języka angielskiego, matematy-
ki i technik szybkiego uczenia. 
Biorą udział w turniejach wie-
dzy oraz obozach językowych.
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2012 rok w Gminie Kościerzyna

Dożynki Gminne w Łubianie 
Uroczyste Święto Plonów Gminy 
Kościerzyna odbyło się 9 września. 
Licznie zebrani mieszkańcy dzię-
kowali za chleb wypieczony z tego-
rocznych zbiorów. Medalami i dy-
plomami wyróżniono zasłużonych 
rolników. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się II Turniej Sołectw 
Gminy Kościerzyna. Gwiazdą 
wieczoru była grupa „Majestic” z 
programu „Must be the music”.

Nowa droga Lizaki – Sycowa 
Hura
Dzięki dobrej współpracy z przed-
siębiorcami działającymi na terenie 
Gminy Kościerzyna realizowane są 
inwestycje potrzebne mieszkańcom. 
Jedną z nich jest długo oczekiwana 
budowa nawierzchni asfaltowej dro-
gi Sycowa Huta do skrzyżowania z 
drogą Lizaki – Grzybowo – całko-
wity koszt budowy drogi to ponad 
530 tys. zł, w tym wsparcie Zakładu 
Wydobywczego „KRUSZYWO” 
sp. z o.o. w kwocie 250 tys. zł.

II Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich
Tłumy publiczności na sali, dobry 
humor, smaczne potrawy i zabawa, 
ale też rywalizacja towarzyszyły II 
Gminnemu Turniejowi Kół Gospo-
dyń Wiejskich, który odbył się w 
marcu w Wielkim Klinczu. Zwy-
cięzcą Turnieju okazało się KGW z 
Małego Klincza. Tuż za nim uplaso-
wały się panie z Nowego Klincza i z 
Wąglikowic.

Ulica 8 Marca w Wielkim Klin-
czu wyremontowana
Dobiegł końca remont jednej z naj-
starszych ulic w Wielkim Klinczu - 
ulicy 8 Marca. Inwestycja polegała 
na położeniu sieci kanalizacyjnej 
i nowej nawierzchni asfaltowej z 
odprowadzeniem wód opadowych. 
Koszt zadania wyniósł 214 tys. zł.

Nowy samochód dla OSP 
Łubiana
Strażacy z OSP Łubiana otrzy-
mali średni samochód bojowy. 
Nowy wóz sfinansowany został  
budżetu Gminy Kościerzyna, do-
finansowania Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego, Komendy 
Głównej OSP oraz pomocy spon-
sorów. Wartość nowego samocho-
du to ponad pół miliona złotych.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Łubianie
W celu dostosowania jakości wody do 
parametrów obecnie obowiązujących 
przepisów modernizacja ujęcia i sta-
cji uzdatniania wody była konieczna. 
Na realizowaną inwestycję Gmina 
Kościerzyna z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku otrzymała 
pożyczkę w wysokości 790.000 zł. 
Pożyczka ta może być umorzona 
przez Pożyczkodawcę w 30%. Całość 
inwestycji to koszt 957.463,80 zł netto. 

100-lecie OSP Skorzewo
7 lipca odbyły się uroczystości 
obchodów 100-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skorzewie. Za-
służonym strażakom oraz osobom 
wspierającym działalność OSP 
wręczono okolicznościowe medale, 
nagrody oraz wyróżnienia. Do póź-
nych godzin nocnych trwała zaba-
wa przy muzyce zespołu „Basta”.

Jubileusz „Kaszubskich Nut”
Słynny zespół folklorystyczny z 
Nowego Klincza ma już 20 lat. Gru-
pa ma liczne osiągnięcia na swoim 
koncie. Prezentuje kulturę Kaszub 
nie tylko w Polsce, ale i za grani-
cą. Z okazji jubileuszu zorganizo-
wano uroczysty koncert, w którym 
udział wzięła liczna publiczność, w 
tym zaprzyjaźnieni górale.

Wymiana okien, drzwi i mebli w 
świetlicach wiejskich
Nowy blask zyskały sale wiej-
skie w Rotembarku i Grzybowie, 
w których  zamontowano nowe 
okna i drzwi. W ramach projektu 
dofinansowanego kwotą 25 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 zakupiono 
także 8 składanych stołów oraz 
40 tapicerowanych krzeseł do sali 
wiejskiej w Małym Klinczu.

W Kłobuczynie powstał nowy 
punkt przedszkolny
Od września w Kłobuczynie dzia-
ła punkt przedszkolny, do którego 
uczęszcza ponad 20 przedszkolaków. 
Otwarcie placówki poprzedzono re-
montem parteru budynku szkolnego. 
Koszt dostosowania obiektu do no-
wych potrzeb to ok. 120 tys. zł, całość 
prac sfinansowano z budżetu Gminy 
Kościerzyna. Większość wyposaże-
nia w nowym punkcie przedszkol-
nym to meble i zabawki przekazane 
przez Kaszubski Instytut Rozwoju.

Remont dawnego dworca PKP w 
Łubianie
Do tej pory budynek, będący trady-
cyjnym miejscem spotkań mieszkań-
ców Łubiany, emerytów, sportowców 
był wyposażony w małe piecyki, tzw. 
kozy, które były bardzo nieefektywne w 
ogrzewaniu pomieszczeń. Modernizacja 
polegała na zamontowaniu grzejników i 
pieca na gaz ziemny dostępny w Łubia-
nie. Koszt modernizacji to 64 tys. zł

Uroczyste obchody XX-lecia 
Gminy Kościerzyna
Uroczystości odbyły się w marcu 
w Wielkim Klinczu. Podczas sesji 
Rady Gminy Kościerzyna wręczo-
no wyróżnienia i odznaczenia dla 
osób, które przez 20 lat wspiera-
ły rozwój gminnego samorządu. 
Wieczorem odbył się kabareton z 
udziałem kabaretów „Świerszczy-
chrząszcz” i „Liquidmime”. Jubi-
leusz świętowano przez cały rok, 
również w Skorzewie, Łubianie i 
wielu innych miejscowościach.
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Remonty i inwestycje w 
Gminie Kościerzyna

Dla realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych dróg będących w 
gestii Zakładu Komunalnego opra-
cowano harmonogram, który zakła-
dał łącznie 21 inwestycji i 13 zadań 
remontowych na kwotę 4 mln zł. 
Ponadto za kwotę 140 tys. zł zreali-
zowano 26 mniejszych zadań, które 
zgłaszali mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich.  W dziale wodociągi i 
kanalizacja zrealizowano 17 zadań 
na kwotę 2,35 mln zł. Wykonano 
też montaż 30 punktów świetlnych. 
Kilka ze zrealizowanych zadań pre-
zentujemy na zdjęciach.

2012 rok w Gminie Kościerzyna

Budowa kanalizacji Nowy przystanek w Nowym Podlesiu

Remont sali wiejskiej  
w Skorzewie  

Nowe płyty na ul. Jeziorkowo  
w Wąglikowicach  

Nowa nawierzchnia asfaltowa  
w Małym Podlesiu

Chodnik na ul. 2 Pułku Szwoleżerów 
w Wielkim Klinczu

To tylko niewielka część dzia-
łań, które wydarzyły się w Gmi-
nie Kościerzyna w 2012 roku. 
Wszystkie prezentowaliśmy 
przez cały rok w „Wieściach z 
Naszej Gminy Kościerzyna” 
oraz na stronie internetowej 
www.koscierzyna.pl. 

A co czeka nas w 2013 roku? 
To już wiemy:

- Powstaną „Stolemowe Szlaki” 
- dzięki dotacji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego wybu-
dowana zostanie sieć obiektów 
małej infrastruktury turystycz-
nej w sześciu miejscowościach 
gminy. Zadanie będzie reali-
zowane: nad jeziorem Jelenie 
we Wdzydzach, nad jeziorem 
Zagnanie w Wielkim Podlesiu 
oraz nad jeziorem Dobrogoszcz, 
w Stawiskach oraz w centrum 
Częstkowa i Kalisk Kościer-
skich. Przyznane dofinansowa-
nie z funduszy europejskich to 
kwota 1.452.582,35 zł. 
- Będzie pierwsza schetynów-

ka w Gminie Kościerzyna - 
Pomorski Urząd Wojewódzki 
opublikował wstępną listę ran-
kingową wniosków o dofinan-
sowanie zadań w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Na wysokim 
drugim miejscu listy znalazł 
się projekt Gminy Kościerzyna 
dotyczący modernizacji drogi 
gminnej nr 187068G – drogi do 
Łubiany. 
- Zakończy się projekt „eAd-
ministracja – szansą na rozwój 
społeczeństwa informacyjnego 
w Gminie Kościerzyna” - dzięki 
oszczędnościom, które pojawiły 
się po przeprowadzeniu przetar-
gu, za zgodą Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego udało się włączyć do 
projektu dodatkowy zakres za-
dań związany z doposażeniem 
szkół oraz jednostek organiza-
cyjnych Gminy Kościerzyna w 
dodatkowy sprzęt komputero-
wy i oprogramowanie. Obecnie 
trwają prace nad nowym porta-
lem informacyjnym Gminy Ko-
ścierzyna, wdrażany jest system 
elektronicznego obiegu doku-

mentów oraz platforma ePUAP, 
która umożliwi korzystanie z 
usług urzędu za pośrednictwem 
Internetu.
- W Kaliskach powstaną boisko, 
bieżnia i plac zabaw – dzięki 
dotacji z działania „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 realizo-
wany będzie projekt „Budowa 
ogólnodostępnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej w Ka-
liskach Kościerskich”. Projekt 
obejmuje budowę boiska sporto-
wego wielofunkcyjnego (do gry 
w piłkę ręczną, dwa do gry w 
koszykówkę oraz jedno do gry 
w siatkówkę), bieżni oraz placu 
zabaw. Kwota całkowita projek-
tu to 349.752,63 złotych, w tym 
dofinansowanie 213.263,00 zł.
- Grać będzie Orkiestra Dęta 
„Gmina Kościerzyna” – dota-
cja Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Morenka” pozwoli na utwo-
rzenie nowej, dotąd nie istnieją-
cej sekcji muzycznej w Ośrodku 
Kultury i Edukacji w Nowym 
Klinczu, która będzie kolejną 
ofertą na spędzanie wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży z 
terenów wiejskich. Zakupione 
zostaną instrumenty muzyczne, 
m.in. saksofony, trąbki, klarne-
ty, perkusja. Wartość projektu 
to 50.399,95 zł, z czego dofinan-
sowanie wynosi 32.852,00 zł. 
- Odnowa Wsi planowana jest w 
Kłobuczynie - projekt „Remont 
i wyposażenie świetlicy wiej-
skiej oraz zagospodarowanie i 
ogrodzenie placu rekreacyjnego 
- miejsc spotkań mieszkańców 
Kłobuczyna” został dofinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Rolnego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 kwotą 91.889 
zł. Dotyczy remontu sali wiej-
skiej, w tym montażu instalacji 
C.O. wraz z adaptacją kotłowni, 
wymiany starej stolarki okien-
nej i drzwi oraz zagospodaro-
wania placu wiejskiego poprzez 
budowę bieżni lekkoatletycznej 
i ogrodzenie terenu. 

Ale to tylko niektóre z wielu 
planów Gminy Kościerzyna na 
2013 rok. Na pewno pojawi się 
ich wiele więcej…



BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY KOŒCIERZYNA

Wydawca: Zak³ad Sportu, Kultury i Turystyki,
83-400 Koœcierzyna, ul. Strzelecka 9, tel. 686-59-80 

Redakcja: Katarzyna Knopik (red. nacz.). 
Druk: Drukarnia RAF, Koœcierzyna, ul. Sêdzickiego 30, tel. 686-46-63.

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam, listów itd.
Zastrzegamy sobie prawo opracowywania nie zamówionych materia³ów.

Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 

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

Dzielnicowi:
      - St. Sierż. Rafał Piekarski - 603 568 219
      - 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

Rozpoczęły się rozgrywki piłki halowej

W sobotnie popołudnie 1 grud-
nia w Kościerzynie zainaugu-

rowano rozgrywki Powiatowej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej o 

puchar Starosty Kościerskiego, 
Wójta Gminy Kościerzyna oraz 
Burmistrza Miasta Kościerzy-
na. Na parkiecie hali sportowej 
„Sokolnia” zmierzyły się ze sobą 
drużyny występujące w II lidze. 
Drużyny nie zawiodły licznie 
zebranej publiczności, dostar-
czając wielu emocji we wszyst-
kich spotkaniach. Nie zabrakło 
też niespodzianek w postaci po-
rażek poniesionych przez fawo-
rytów rozgrywek. W niedzielę 
(02.12.2012r.) na hali sportowej 
w Wielkim Klinczu rozegrana 
została druga kolejka III ligi, na-
tomiast inauguracja najwyższej 
klasy rozgrywkowej nastąpiła na 

hali sportowej „Sokolnia”. Emo-
cje oraz poziom piłkarski sięgnę-
ły zenitu, a licznie zgromadzona 
publiczność żywiołowo reagowa-
ła na popisy zawodników, tak wy-
glądała niedziela (02.12.2012r.) w 
kościerskiej powiatowej halowej 
lidze piłki nożnej. Do tegorocz-
nych rozgrywek przystąpiły 32 
zespoły występujące w trzech 
ligach: 6 zespołów w I lidze, 12 
w II lidze oraz 14 w III lidze. Or-
ganizatorem PHLPN jest Zakład 
Sportu, Kultury i Turystyki Gmi-
ny Kościerzyna.

M. Helta
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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.

Modernizacja stadionu w Małym Klinczu

W dniu 15.03.2012 r. Klub Sportowy 
„Santana” Wielki Klincz wystąpił z 
wnioskiem do Rady Gminy Koście-
rzyna o przyznanie dotacji na popra-

wę jakości infrastruktury sportowej 
przy stadionie piłkarskim w Małym 
Klinczu. Zmiany w regulaminie o 
przyznawaniu licencji klubowych 
Pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej wymusiły na działaczach klubu 
przystosowanie obiektu do wymo-
gów zawartych w w/w regulaminie. 
Wniosek został pozytywnie roz-
patrzony i postanowiono przyznać 
35.000 zł na modernizację obiektu. 
Uchroniło to od utraty licencji Po-
morskiego Związku Piłki Nożnej 

na rozgrywanie spotkań ligowych 
trzech grup juniorskich oraz jednej 
grupy seniorskiej Klubu „Santana” 
z Wielkiego Klincza. Warto dodać, 
że część prac wykonali zawodnicy 
wraz z kibicami klubu. W ramach 
uzyskanej dotacji wykonano: roz-
budowę zadaszeń dla zawodników 
rezerwowych poprzez wykonanie 
nowej konstrukcji stalowej pokry-
tej blacho dachówką, zainstalowano 
siedziska plastikowe, remont oraz 
doposażenie szatni „gości” i „go-

spodarzy”, zakupiono oraz wypo-
sażono szatnie dla sędziów, budowa 
trybun na konstrukcji stalowej z 
siedziskami plastikowymi, wymia-
na oraz konserwacja ławek prostych 
dla kibiców, remont kontenera do 
przechowywania sprzętu sporto-
wego i gospodarczego, naprawa 
oraz wykonanie ogrodzenie wokół 
obiektów wraz z bramą wjazdową - 
zakup bramek treningowych, zabie-
gi pielęgnacyjne na murawie.

M. Helta


