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Nowe okna, drzwi i meble w świetlicach wiejskich

W Rotembarku i Grzybowie zamontowano nowe okna i drzwi w salach
wiejskich. Wymieniono stare skrzynkowe okna i drzwi, często nieszczelne i szpecące zabytkowe budynki
dawnych szkół. W ramach projektu
zakupiono także 8 składanych stołów oraz 40 tapicerowanych krzeseł

do sali wiejskiej w Małym Klinczu.
Co ważne, wymiana okien i drzwi
oraz zakup mebli został dofinansowany w kwocie 25.000 zł w ramach
projektu p.t.: „Rozwój aktywności
społecznej mieszkańców sołectw
Grzybowo, Mały Klincz i Rotembark
poprzez zakup wyposażenia i przeprowadzenie prac remontowych w
salach wiejskich”. Środki finansowe
pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Małe projekty” przyznawane
z Lokalnej Grupy Działania STOLEM. Całkowita wartość projektu to
54.576,37 zł.
G. Świtała

Powstaną „Stolemowe Szlaki”

Gmina Kościerzyna pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na realizację projektu
pt. „Stolemowe Szlaki – wzmocnienie infrastruktury turystycznej
w Gminie Kościerzyna”, w ramach
którego wybudowana zostanie sieć

obiektów małej infrastruktury turystycznej w sześciu miejscowościach gminy. 2 lipca Wójt Grzegorz
Piechowski podpisał w Urzędzie
Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu. Pozyskana
przez Gminę Kościerzyna dotacja
z funduszy europejskich to kwota

1.452.582,35 zł. W ramach realizacji projektu „Stolemowe Szlaki”
przewiduje się między innymi doposażenie trzech miejsc wyznaczonych do kąpieli, to jest w Dobrogoszczu, Stawiskach i Wielkim
Podlesiu, poprzez ustawienie ławek
i stołów, przebieralni, wiat grillo-

wych, domków ratownika. Ponadto
w miejscowości Kaliska Kościerskie przy stawie wiejskim planuje
się budowę małej infrastruktury
turystycznej, takiej jak altanki, pomost prowadzący przez staw oraz
miejsca parkingowe i ciągi piesze.
We Wdzydzach to głównie potrzebne parkingi przy drodze gminnej
wraz z miejscami do wypoczynku ławki i stoły, w Częstkowie przewidziane projektem jest miejsce wypoczynku dla turystów przy kaplicy
i placu zabaw. We wszystkich tych
miejscach ustawione zostaną także
tablice prezentujące informacje o
sieci szlaków oraz miejscach atrakcyjnych turystycznie. Głównym
celem projektu jest zwiększenie
atrakcyjności obszaru Gminy Kościerzyna dla turystów i mieszkańców. Dotacja na realizację projektu
pt. „Stolemowe Szlaki – wzmocnienie infrastruktury turystycznej
w Gminie Kościerzyna” pochodzić
będzie z działania 8.1.2 „Lokalna
Infrastruktura Wspierająca Rozwój
Gospodarczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, który finansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
G. Świtała
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Rada Gminy nie rozstrzygnęła sprawy
absolutorium

Absolutorium jest aktem organu
uchwałodawczego (rady gminy)
oceniającym działalność finansową
organu wykonawczego (czyli wójta
gminy). Uchwała Rady Gminy w
sprawie absolutorium podejmowana jest po zapoznaniu się z szeregiem szczegółowych dokumentów:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią regionalnej izby obrachunkowej;
4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Zgodnie z przepisami prawa,
uchwałę w sprawie absolutorium
trzeba podjąć bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady gminy - w przypadku Gminy
Kościerzyna jest to minimum 8
głosów. Rada Gminy Kościerzyna
podczas sesji, która odbyła się w
dniu 22 czerwca, nie rozstrzygnęła kwestii absolutorium głosując w
następujący sposób: 6 głosów za
udzieleniem absolutorium, 7 głosów wstrzymujących.
Wniosek w sprawie absolutorium
przygotowuje komisja rewizyjna.
Po przeprowadzonej w maju 2012
roku kontroli Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Kościerzyna stwierdziła m.in., że:
- uchwały Rady Gminy realizowane
były prawidłowo, a wydatki w roku
2011 były dokonywane zgodnie z
uchwałami Rady;
- przeprowadzone kontrole w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych wykazały dbałość o mienie
komunalne, a środki budżetowe
wydatkowane były w sposób racjonalny, zasadny i celowy;
- gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
- Wójt Gminy poczynił wiele starań
w celu pozyskania środków finansowych na realizację wytyczonych
zadań.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kościerzyna w pisemnej opinii
podkreśliła, że Wójt Grzegorz Piechowski swoimi działaniami sukcesywnie przyczynia się do rozwoju
Gminy Kościerzyna, w związku z
czym poczynania Wójta zasługują
na pozytywną ocenę całości pracy.
Wniosek o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Komisja przegło-

sowała większością 4 głosów „za”,
przy 1 „wstrzymującym się”. Skład
orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku również
pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania przez Wójta
budżetu Gminy Kościerzyna za
2011 rok. Mimo pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Kościerzyna za 2011 rok,
Rada Gminy Kościerzyna nie rozstrzygnęła kwestii absolutorium –
podczas głosowania nie uzyskano
bezwzględnej większości 8 głosów
„za”. Warto jednak zauważyć, że
nikt z radnych nie zagłosował „przeciwko”, gdyż 7 osób wstrzymało się
od głosu. Brak decyzji Rady Gminy
w sprawie absolutorium jest niezrozumiały dla Wójta Grzegorza
Piechowskiego. Jak zauważył podczas sesji: Budżet uzyskał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku. Większość uchwał dotyczących uchwalenia budżetu lub
też jego zmian była zawsze przyjmowana większością głosów, które
opowiadały się za jego realizacją.
Wszystkie kwestie związane z realizacją budżetu omawiano wspólnie
z radnymi. Zrealizowano zdecydowaną większość planowanych inwestycji w różnych miejscowościach
naszej gminy, a wszystkie zadania
były uzgadniane z radnymi i przez
nich akceptowane. Zdaniem Wójta
Grzegorza Piechowskiego: Rada
Gminy ma pełne prawo do oceny
pracy Wójta, ale ocena ta powinna
w sposób uczciwy brać pod uwagę
cały rok pracy. Głosowanie było
nad budżetem i jego wykonaniem,
a nie nad tym, czy ktoś mnie lubi
czy nie lubi. Część Radnych, jak
twierdzą dała mi „żółtą kartkę”,
ale ja chciałbym wiedzieć, za co
ona została mi przyznana. Przywołując terminologię sportową warto
zauważyć, że „żółta kartka” związana jest zawsze z określonym zdarzeniem, czyli faulem. Warto zatem
byłoby powiedzieć, na czym ten faul
polega. Niestety, żaden z radnych,
którzy podczas sesji wstrzymali się
od głosu, nie chciał wypowiedzieć
się na naszych łamach na temat
powodów podjęcia takiej właśnie
decyzji. Wśród tych, którzy pozytywnie oceniają działalność Wójta
w roku 2011, jest między innymi
radny Piotr Kwidziński: Jestem za

udzieleniem absolutorium wójtowi. Ktoś może szukać argumentów
przeciw, ja natomiast szukam tych
za. Poprzez moje wieloletnie obserwacje mogę stwierdzić, że tutaj
inwestycje wykonywane są ciągle,
a nie tylko przed wyborami - może
w tym momencie nie widać ich tak
bardzo, bo są rozciągnięte w czasie,
ale dzieje się tu bardzo dużo dobrego. W całej rozciągłości popieram
działania w zeszłym roku. Również radny Waldemar Hetmański
stwierdza: Głosowałem „za”, bo
uważam, że nic nie wskazywało na
to, że coś jest nieprawidłowo. Jestem zaskoczony decyzją radnych,
którzy wstrzymali się od głosu. Jestem ciekawy, czym się kierowali.
Budżet został skonstruowany przez
poprzedniego wójta oraz radnych i
prawie w 100% zrealizowany. Natomiast radny Bogdan Mański, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
podkreśla: Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i po przeprowadzonej kontroli
Komisji Rewizyjnej oraz mojej oceny z całorocznej pracy Wójta Gminy
Kościerzyna głosowałem za udzieleniem absolutorium za rok 2011.
Warto przypomnieć, że w 2011 roku
budżet Gminy Kościerzyna Wójt
zrealizował w następujący sposób:
Dochody
w
wysokości
54.823.534,69 zł
- Wydatki w kwocie 50.995.736,81
zł
- Nadwyżka budżetowa w 2011
roku wyniosła 3.827.797,88 zł
Na zadania inwestycyjne w 2011
roku z budżetu Gminy Kościerzyna
wydatkowano prawie 12,4 mln złotych. Wśród nich warto wymienić
zakończenie budowy kanalizacji w
miejscowościach: Kaliska, Dobrogoszcz i Korne, rozbudowę kanalizacji w Małym Klinczu, Kaliskach,
Wielkim Klinczu, Kościerzynie
Wybudowaniu, Łubianie oraz budowę kanalizacji Skorzewa, Kościerzyny Wybudowanie oraz Nowej
Wsi. Rozbudowano sieć wodociągową w Nowym Klinczu, Wdzydzach,
Wielkim Klinczu, Skorzewie, Sycowej Hucie, Łubianie, Małym Klinczu, Kościerzynie Wybudowaniu,
Kłobuczynie, Wielkim Podlesiu,
Kaliskach, Dobrogoszczu i Wąglikowicach. Na budowę i modernizację dróg i chodników wydatkowano
w 2011 roku blisko 2,8 mln złotych
czyli o ponad 1,5 mln zł więcej niż w
roku poprzednim. Poprzez budowę

Biura Obsługi Mieszkańca chcieliśmy w znaczący sposób usprawnić
obsługę naszych mieszkańców i
innych osób załatwiających swoje
urzędowe sprawy. Opinie mieszkańców zaprezentowane podczas
zebrań wiejskich przekonują, że
była to trafna, pozytywnie odebrana
decyzja. Całkowite wydatki na edukację wyniosły 16.0604.64 zł. Ważnym zrealizowanym zadaniem były
remonty naszych wszystkich oświatowych placówek, na które wydatkowano ponad 1,1 mln zł. Od lutego
2011 roku trwa program bezpłatnej nauki pływania dla wszystkich
uczniów klas III szkoły podstawowej. W oświacie realizowanych jest
wiele projektów dofinansowanych
przez Unię Europejską. Wśród nich
warto wymienić: „Nasze wykształcenie i nasza lepsza przyszłość”
(Łubiana, Wielki Klincz), „Superuczeń (Wąglikowice, Wielki Podleś, Skorzewo), „Szansa na sukces
ucznia - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas
I-III szkół podstawowych Gminy
Kościerzyna” (wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Gminy Kościerzyna). Ważne zadanie Gminy Kościerzyna to również
pomoc społeczna - z powodzeniem
realizuje je Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki, stypendia,
dożywianie, usługi opiekuńcze,
przeciwdziałanie przemocy to tylko
niektóre z licznych działań z tego
zakresu. Istotnym zdaniem stojącym przed samorządem jest wspieranie sportu, w tym klubów sportowych, jak również współpraca
z organizacjami pozarządowymi.
W ramach uchwały wspierającej
sport w 2011 roku na działalność
klubów sportowych przeznaczono
kwotę 150.000 zł wspierając takie
dyscypliny sportu jak: piłka nożna,
lekkoatletyka, boks. Po raz pierwszy dotacją w wysokości 20.000 zł
wsparto działania organizacji pozarządowych, wśród których szczególnie należy zauważyć i docenić
wzrost aktywności naszych Kół
Gospodyń Wiejskich. Wszystkie
wymienione wyżej działania wzięte
zostały pod uwagę przez Komisję
Rewizyjną oraz Regionalną Izbę
Obrachunkową, które pozytywnie
oceniły działalność Wójta Gminy
Kościerzyna Grzegorza Piechowskiego w 2011 roku.
K. Knopik
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Wakacyjne remonty szkół

Uczniowie odpoczywają, pełne ręce
roboty mają za to ekipy budowlane.
Wakacje to czas, aby odświeżyć
gminne szkoły. Kilka obiektów w
gminie czekają rozbudowy, remonty (w tym dachów, piwnic i elewacji), przebudowy, wymiana okien i
malowanie ścian.
1. W ramach remontu Szkoły Podstawowej w Kornem wykonane
zostaną następujące prace: remont
korytarza parteru szkoły; roboty
malarskie w wyznaczonych pomieszczeniach; wymiana stolarki,
wymiana drzwi wejściowych do
szkoły, wymiana grzejników c.o.;
wymiana instalacji elektrycznej;
wymiany czterech podgrzewaczy
wody.
2. Remont Zespołu Szkół w Skorzewie obejmuje m.in. wykonanie odwodnienia terenu; ułożenie
nawierzchni z polbruku; remont
ogrodzenia szkoły; montaż lekkie-

go zadaszenia systemowego z poliwęglanu nad wejściem do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, roboty
malarskie we wskazanych pomieszczeniach.
3. Remont Zespołu Kształcenia w
Łubianie obejmuje m.in. wymianę
posadzek z płytek PCV na wykładzinę homogeniczną typu Tarkett
na holu, korytarzu i w wybranych
klasach z naprawą pęknięć posadzki; wymiana lamperii na tapetę natryskową - w holu; malowanie na
holu, korytarzu, wybranych klasach
oraz klatkach schodowych ścian i
sufitów; wymianę drzwi stalowych
pomiędzy holem a korytarzem i
klatką schodową.
4. Remont Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu obejmuje m.in.:
wykonanie izolacji obiektu Hali
Sportowej styropianem gr. 14 cm,
wymianę okien drewnianych na
okna PCV; wymianę drzwi wej-

ściowych do Sali sportowej (główne
i boczne) na drzwi aluminiowe.
5. W ramach remontu Szkoła Podstawowa w Kaliskach – klasy w
terenie Kłobuczyno należy m.in.
dokonać rozbiórki istniejących pieców kaflowych; zlikwidować starą,
nieużywaną instalację c.o.. prace
w zakresie instalacji elektrycznej;
montaż podgrzewaczy, wykonanie
instalacji wentylacyjnej; dokonać
wymiany instalacji odgromowej,
wymiany okien z zachowaniem dotychczasowego kształtu i podziału;
przebudowy schodów od podwórza;
rozebranie istniejącego ogrodzenia
od strony drogi pomiędzy wjazdem a wejściem do szkoły oraz od
strony podwórza pomiędzy szkołą a granicą działki; odtworzyć od
strony drogi ogrodzenie ze zdemontowanej siatki oraz zamontować
na wjeździe nowej bramy, a przy
wejściu do szkoły nowej bramy z
furtką; utwardzić nawierzchnię pod
śmietnik, poprzez ułożenie kostki
betonowej ograniczonej obrzeżami;
rozebrać w salach, kuchni, korytarzu i pomieszczeniu gospodarczym
podłogi drewniane wraz z legarami – w miejsce rozebranych podłóg
należy wykonać posadzkę cementową, ułożyć płytki terakotowe z
cokolikami; dokonać rozbiórki budynku gospodarczego przy szkole.
6. W ramach remontu Zespołu
Kształcenia w Wielkim Klinczu
należy m.in. wykonać naprawy
istniejącego pokrycia papowego,
pokryć dach papą termozgrzewalną wierzchniego krycia; dokonać

montażu listew aluminiowych przy
zakończeniu pokrycia kominów i
murków ogniowych, obróbki murków ogniowych i kominów papą
nawierzchniową termozgrzewalną;
częściowego przemurowania kominów z cegły pełnej.
7. W ramach remontu Zespołu
Szkół w Wąglikowicach wyremontowane zostaną sanitariaty dla dzieci w klasach „O”, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana
instalacji elektrycznej, montaż podgrzewaczy wody, ułożenie terakoty.
8. W ramach remontu w Szkole
Podstawowej w Nowym Klinczu
wyremontowany będzie korytarz,
ułożenie posadzki z wykładziny
PCW, wymiana drzwi, malowanie
ścian.
9. W ramach remontu w Szkole
Podstawowej w Niedamowie planuje się remont poddasza „starego”
budynku, ocieplenie dachu, obłożenie ścian płyta gipsową, położenie
nowych podłóg w pomieszczeniach,
renowacja schodów, dołożenie
oświetlenia w salach lekcyjnych,
ułożenie polbruku wokół budynków szkoły.
Wszelkie prace zgodnie z planem
mają zakończyć się pod koniec
sierpnia. Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego dzieci i młodzież
szkolna rozpoczną naukę w wyremontowanych obiektach szkolnych.
Gmina Kościerzyna na remonty
szkół przeznaczyła kwotę 1 mln
złotych.
T. Paluszyński

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst
Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:
- zapisaną w KW GD1E/00007935/3, położoną w obrębie Zielenin, przeznaczoną pod tereny rolnicze oraz lasy, ozn. nr 129
o pow. 0,16 ha, cena 14.500 zł.
- zapisaną w KW 8410, położoną w obrębie Wdzydze, przeznaczoną pod tereny sportu i rekreacji, w tym: plaże, kąpieliska, przystanie
wodne, ozn. nr 91/17 o pow. 0,15 ha, bez dostępu do drogi publicznej, ustanowienie potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)
będzie w gestii nabywcy łącznie z kosztami, cena netto 45.000 zł. plus 10.350 zł. podatku VAT,
- zapisaną w KW GD1E/00022361/9, położoną w obrębie Skorzewo, przeznaczoną pod tereny rolnicze oraz lasy, ozn. nr 311/1
o pow. 0,15 ha, cena 12.000 zł.
Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu
w/w nieruchomości, mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 22 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna.
Po tym terminie roszczenie do prawa pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości nie będzie przysługiwało.
Wójt Gminy Kościerzyna
Grzegorz Piechowski
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XII Spływ Kajakowy im. Rokitniańskich
Szwoleżerów

Celem skutecznego zabezpieczenia w okresie międzywojennym
zachodniej granicy Środkowego
Pomorza przed zakusami niemieckich rewizjonistów, sprowadzono w
1926 roku do Starogardu Gdańskiego bardzo patriotycznie nastawiony, zasłużony w walkach I Wojny
Światowej i podczas wojny polsko-bolszewickiej, a także bardzo aktywny w przyłączeniu w 1920 roku
Ziemi Kościerskiej do Macierzy – 2
Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich.
Zlokalizowanie zaś 1 (liniowego)
Szwadronu tego Pułku w dniu 2
czerwca 1927, w przebudowanym
na koszary pokrzyżackim majątku ziemskim w Wielkim Klinczu
przybliżyło go znacznie do przebiegającej niedaleko Lipusza granicy
polsko-niemieckiej. W 85 rocznicę sprowadzenia 1 Szwadronu do
Wielkiego Klincza, 30 Wodna Drużyna Harcerzy przy Zespole Szkół
Chłodniczych w Gdyni zorganizowała przy wydatnej pomocy 11 Drużyny Harcerzy w Wielkim Klinczu
i jej drużynowej phm Ilony Kościelskiej już XII Spływ Kajakowy im. 2
Pułku Szwoleżerów rzeką Wierzycą od Wielkiego Klincza do Staro-

gardu Gdańskiego, gdzie stacjonowało dowództwo Pułku i pozostałe
szwadrony. W spływie uczestniczyli też kandydaci na instruktorów
kajakarstwa. Zanim wyruszono na
trasę spływową uczestnicy wodnej wędrówki zwiedzili Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie,
a następnie brali udział w uroczystym nabożeństwie poświęconym
pamięci poległych i zmarłych szwoleżerów oraz pomyślności uczestników, kursantów i organizatorów
spływu, sprawowanym przez klińskich misjonarzy Świętej Rodziny,
w klasztorze przebudowanym z
dawnych koszar. Po nim delegacja
harcerzy złożyła kwiaty i zapaliła
znicz na grobie wielce zasłużonej
instruktorki harcerskiej, drużynowej 11 DH w Wielkim Klinczu i
Komendantki Hufca w Kościerzyny Druhny Gabrieli Piankowskiej.
Na Jeziorze Zagnanie i polu biwakowym w Wielkim Podlesiu zapoznawano uczestników z technikami
pływania na różnorodnym sprzęcie
wodniackim oraz zasadami ratownictwa wodnego. Wszyscy kursanci
wykazali się umiejętnościami wymaganymi na I Certyfikat sprawno-

ści kajakarskich, a uczestniczący po
raz pierwszy w spływie nowicjusze
przyswajali sobie wybrane elementy „szkółki kajakowania”. W Starej
Kiszewie nocowano na terenie ruin
byłego zamku krzyżackiego, gdzie
jego aktualny właściciel Pan Antoni
Tudaj pokazał im z wielkim trudem
wyremontowane pod nadzorem
wojewódzkiego konserwatora zabytków fragmenty średniowiecznej
budowli. Tam też przy wieczornym
ognisku zapoznawano kajakarzy
z historią i rycerskimi tradycjami
szwoleżerów. W Pogódkach, kolebce pomorskich, przybyłych z Doberanu cystersów brano udział w
uroczystościach Bożego Ciała, a w
godzinach wieczornych w konkursie wiedzy o szwoleżerach, którego
laureatami zostali: Oliwia Mielewczyk z Wielkiego Klincza, Dawid
Hoppe z Gdyni i Marcin Janikowski, również z Wielkiego Klincza.
Oprócz gratulacji od komendy spływu i wielkich braw od współuczestników, otrzymali oni liczne gadżety przekazane przez starogardzki
Ośrodek Informacji Turystycznej.
W Starogardzie Gdańskim biwakowano w stanicy, jak zwykle gościnnych harcerzy, zapoznawano się z
ciekawymi obiektami miasta oraz
zwiedzono miejscowe Muzeum
Kociewskie, zwracając szczególną uwagę na wyeksponowane tam
pamiątki po pomorskich szwoleżerach. Największy sukces bojowy na
ziemiach polskich odnieśli szwoleżerowie w dniu 13 czerwca 1915
roku w bitwie pod Rokitną, gdzie
pokonali walczących z Austriakami Rosjan. Po tej bitwie nadano
im drugi człon nazwy „rokitniańskich”. Z tej okazji uformowane w
Starogardzie Gdańskim Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

organizuje rokrocznie, w najbliższą
tej rocznicy niedzielę, Święto Pułku, które w tym roku poprzedzone
było w sobotę uroczystą akademią
w kinie „Sokół”. W niedzielę natomiast na rynku przed ratuszem
odbyło się uroczyste nabożeństwo
poświęcone pamięci szwoleżerów,
sprawowane przez biskupa sufragana ks. dr Wiesława Śmigla w asyście miejscowego duchowieństwa,
a następnie przy dźwiękach orkiestry pułkowej z Elbląga defilada i
przemarsz pocztów sztandarowych
przez miasto. W godzinach popołudniowych w miejscowej stadninie
ogierów odbył się pokaz musztry
paradnej i wielki festyn szwoleżerski. W rozkazie kończącym spływ
jego komandor podziękował serdecznie kadrze spływu: phm Ilonie
Kościelskiej, Darkowi Mielewczykowi oraz Andrzejowi Burczykowi
za duży wkład pracy przy szkoleniu
i prowadzeniu spływu, a kursantom i jego uczestnikom za aktywną
postawę i zaangażowanie. Zaliczył
też punkty na poszczególne stopnie
Turystycznej Odznaki Kajakowej.
Spływy im. Szwoleżerów bardzo
spopularyzowały rzekę Wierzycę,
jako ciekawy szlak kajakowy. Z
każdym rokiem powiększa się na
rzece liczba kajakarzy, którzy spływają już od wczesnej wiosny do
późnej jesieni i to nie tylko z Wielkiego Klincza, ale już od Zielenina.
Na szlaku widzi się już także sporo oznakowanych pól biwakowych,
których przed kilku laty jeszcze
tam nie było oraz ogłoszenia licznych przedsiębiorstw oferujących
wypożyczenie kajaków i organizację spływów. Prekursorska praca
wodniaków z Gdyni i Wielkiego
Klincza daje już widoczne efekty.
Edmund Gruchała

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. Dotacja na realizację inwestycji
w Niedamowie i Kłobuczynie
27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Wójt Grzegorz Piechowski podpisał umowę na realizację dwóch
zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwsze z
nich dotyczy budowy sali wiejskiej
w Niedamowie, która zlokalizowa-

na zostanie przy istniejącej szkole.
Z nowego obiektu oprócz mieszkańców korzystać będą podopieczni zespołu artystycznego Chochliki
oraz członkinie miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich. Przewidywany koszt realizacji to 264.945,26 zł,
a pozyskane dofinansowanie wynosi 168.014 zł. Druga inwestycja
zrealizowana zostanie w Kłobuczynie. Projekt o nazwie „Remont
i wyposażenie świetlicy wiejskiej

oraz zagospodarowanie i ogrodzenie placu rekreacyjnego - miejsc
spotkań mieszkańców Kłobuczyna”
kosztować ma 144.824,72 zł, a pozyskana kwota dotacji to 91.986 zł.
Realizacja obu projektów według
założeń ma rozpocząć się jeszcze w
tym roku.
2. „Rodzina bez przemocy”
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej rozstrzygnęło otwar-

ty konkurs w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w
tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja
2012”. Opracowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pt. „Rodzina bez przemocy”
spełnił wymogi formalne oraz został pozytywnie oceniony pod kątem merytorycznym otrzymując
dofinansowanie w kwocie 45.500 zł.
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To już 20 lat na kaszubską nutę!

W sobotę 23 czerwca w Szkole
Podstawowej w Nowym Klinczu odbył się uroczysty koncert z okazji 20-lecia Zespołu
Folklorystycznego „Kaszubskie
Nuty”. Niedawno świętowaliśmy równie okrągłą rocznicę
powstania Gminy Kościerzyna,
która nierozerwalnie związana
jest z świętem zespołu - zarówno gmina, jak i grupa powstały
w tym samym roku (1992 r.).
Grupa wywodzi się z Nowego
Klincza, gdzie już drugie pokolenie mieszkańców wsi związało
swoje życie z zespołem. W „Kaszubskich Nutach” występują
dzieci w wieku 7-17 lat. Podczas
prób, występów zapoznają się
z kulturą Kaszub: strojami, instrumentami, pieśniami, tradycją. Przy „Kaszubskich Nutach”
działa także rodzinna kapela
Derrów: Józef Derra wraz małżonką Marią i synem Tomaszem
- kierownikiem muzycznym zespołu. Kapeli często towarzyszą
panowie Błażej Freda, Grzegorz
Daszkowski, Paweł Czarnowski i
Maciej Derra. Dla wielu kontakt
w zespole z kaszubską muzyką,
piosenką jest pierwszym kontaktem z kaszubszczyzną. „Kaszubskie Nuty” są zespołem, który
wyrósł z pasji muzycznej pani
Krystyny Freda, kierownika artystycznego (a także nauczyciela
muzyki i nauczania początkowego w lokalnej szkole). Wsparcie

dla zespołu pieśni i tańca okazała pani dyrektor szkoły Maria
Derra, wójt gminy Waldemar
Tkaczyk i pani Irena Marszewska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Przez
te 20 lat zespół był godnym
ambasadorem kaszubszczyzny,
wizytówką nie tylko gminy, ale
też miasta i całego regionu, nie
czekając na splendory, a troszcząc się jedynie o swoją „małą
ojczyznę”. Grupa ma już liczne
osiągnięcia na swoim koncie.
Prezentuje kulturę Kaszub nie
tylko w Polsce, ale i za granicą.
Zespół uświetniał uroczystości
o charakterze religijnym, stanowił oprawę mszy świętych,
konkursów poezji Maryjnej oraz
występował dla Ojca Świętego.
Miał także okazję zaprezentować się na uroczystej sesji PAN,
na sympozjum edukacyjnym
oraz uatrakcyjnił otwarcie Instytutu Duńskiego w Gdańsku.
Należy też dodać, że zespół brał
udział w licznych nagraniach
telewizyjnych i radiowych, takich jak: „Kawa czy herbata”,
„TIK- Tak”, „Przystanek Dwójki” czy „Agrolinia”. „Kaszubskie Nuty” reprezentowały swój
region także na targach EXPO
2000 w Hanoverze, na Festiwalu Europeische Jugendwoche
w Burg- Ludwgstein oraz na
Międzynarodowym Festiwalu
w Marburgu. Uświetniał Dni

Braunschweigu.
Wielokrotnie
również występował w Anklam
i Rostocku. Nie można pominąć wielkich sukcesów zespołu. Wyróżnieniami zakończyły
się występy „Kaszubskich Nut”
podczas Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych i Stylizowanych w Szydłowcu, Przeglądu
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Kaszub i Kociewia
we Wdzydzach, Kaszubskiego
Przeglądu Zespołów Folklorystycznych o „Cytrę Wicka Rogali” w Brusach, Międzynarodowego Festiwalu Spółdzielczych
Zespołów Artystycznych „Tęcza
Polska” organizowanego przez
Krajową Radę Spółdzielczą oraz
Urząd Miejski w Polanicy Zdroju. Najnowszym uhonorowaniem

dla „Kaszubskich Nut” jest tegoroczna odznaka „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego. Kaszubski zespół
za sprawą kontaktów Starostwa
Powiatowego w Kościerzynie
ma wielu przyjaciół w powiecie
Nowy Targ. Poprzez wspólne
muzykowanie zespół zaprzyjaźnił się z kapelą ludową z Zakopanego. Teraz, po uroczystym
jubileuszu, zespół udaje się na
zasłużony urlop. Po krótkiej
przerwie wróci, aby przygotować program na najbliższy wyjazd do Niemiec. Opiekunowie
wraz z podopiecznymi tworzą
zżytą grupę, która razem spędza
czas nie tylko podczas prób i występów, ale także podczas zorganizowanych wypoczynków i
wyjazdów. Kierownictwo oraz
członkowie Zespołu Folklorystycznego „Kaszubskie Nuty”
składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy
przyczynili się do jubileuszu
i osiągnięć grupy – Władzom
Gminy - Panu Wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu, Radzie
Gminy na czele z Przewodniczącym Zygmuntem Szulistem,
Dyrektorowi Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki - Panu
Grzegorzowi Daszkowskiemu,
Pani Dyrektor Zakładu Oświaty
Gminy Kościerzyna - Barbarze
Jankowskiej, jak i wszystkim Jej
obecnym i byłym pracownikom.
Podziękowanie składają również
Panu Markowi Lencowi - Dyrektorowi Szkoły w Nowym Klinczu i nauczycielom tej placówki.
K. Freda, M. Lenc
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Letnie imprezy w Gminie Kościerzyna
Zapraszamy do udziału w festynach, które przez całe lato organizowane są na terenie Gminy Kościerzyna. Poniżej prezentujemy
harmonogram imprez:

Data
21 lipca (sobota)
28 lipca (sobota)
4 sierpnia (sobota)
11 sierpnia (sobota)
15 sierpnia (środa)
18 sierpnia (sobota)
25 sierpnia (sobota)
1 września (sobota)
9 września (sobota)

Miejsce
Dobrogoszcz
Dębogóry
Wąglikowice
Nowy Klincz
Zielenin
Rotembark
Czarlina
Kaliska
Dzień Sielawy we Wdzydzach
Wdzydze
Grzybowo
Biesiada Morska w Wielkim Klinczu
Skorzewo
Szarlota
Dożynki Gminne w Łubianie

Do tej pory odbyły się już festyny w Małych Stawiskach, Czarlinie, Stawiskach, Kornem, Łubianie, Loryńcu, Gostomiu, Niedamowie, Kłobuczynie. Świętowaliśmy również 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzewie. Na wszystkie imprezy
organizowane w Gminie Kościerzyna przygotowany został atrakcyjny program, zawsze obecna jest dobra muzyka i przyjazna
atmosfera. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Red.

Festyn w Nowym Klinczu

W ostatnim tygodniu nauki (26
czerwca br.) w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu nauczyciele wraz z uczniami zorganizowali
specjalny festyn, na którym bawili
się także rodzice i najmłodsi mieszkańcy, którzy jeszcze nie chodzą do
szkoły. Wśród atrakcji były: pokaz

magii i iluzji, zabawy i gry, kurs
orgiami, wata cukrowa i kiełbaski, przedstawienie po kaszubsku.
Gwoździem wieczoru był mecz
„Nauczyciele kontra Rodzice”.
M. Lenc
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Odbył się Turniej Wiedzy w ramach projektu
„Superuczeń”

Pierwszy z zaplanowanych w ramach projektu sześciu turniejów
wiedzy odbył się 22 czerwca w
Skorzewie. Udział wzięło w nim 72
uczniów reprezentujących szkoły w
Wąglikowicach, Skorzewie i Wielkim Podlesiu. Uczniowie zmagali
się w konkurencjach z języka angielskiego i matematyki oraz szybkiego uczenia. W grupie wiekowej
I-III szkół podstawowych finał
wygrała drużyna z Wąglikowic w
składzie: Aleksander Hinc, Julia
Twardowska, Julia Lewandowska,
Patrycja Lass. W grupie wiekowej

IV-VI szkół podstawowych również
zwyciężyła drużyna z Wąglikowic
w składzie: Zuzanna Pirch, Weronika Piankowska, Alicja Kąkol, Natalia Peplińska. W grupie wiekowej
I-III szkół gimnazjalnych najlepsza okazała się drużyna ze Skorzewa: Julia Repińska, Klaudia
Kosyn, Agata Pierzgalska, Damian
Zblewski. Nagrodą dla zwycięskich
drużyn jest zapewniony udział w
10-dniowym wakacyjnym obozie językowym, który odbędzie
się podczas tegorocznych wakacji.
Projekt „Superuczeń” realizowany

jest przez Gminę Kościerzyna od
sierpnia 2011 r. do czerwca 2014 r.
Realizacja projektu polega na zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych
z języka angielskiego, warsztatów
matematycznych i kursu szybkiej
nauki dla uczniów, przeprowadzeniu 6 turniejów wiedzy i umiejętności dla uczniów, zorganizowaniu
obozów językowych dla najlep-

szych uczniów, przeszkoleniu nauczycieli z innowacyjnych metod
nauczania. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wartość
pozyskanej dotacji z Unii Europejskiej to kwota 1.014.881,40 zł.
Red.

Rusza projekt „eAdministracja - szansą na rozwój
społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna”
Głównym celem projektu jest zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Kościerzyna poprzez
rozbudowę infrastruktury informatycznej i informacyjnej w Urzędzie
Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.
W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące elementy:
a) Modernizacja systemu informa-

tycznego Urzędu Gminy Kościerzyna,
b) Centralny Biuletyn Informacji
Publicznej,
c) Kwalifikowany podpis elektroniczny,
d) System obsługi radnych,
e) System elektronicznego obiegu
dokumentów,
f) Portal informacyjny,

g) Publiczne Punkty dostępu do Internetu (tzw. infomat)
h) Szkolenia.
Zadanie realizować będzie firma
SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o.
z Poznania , która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę - za cenę
1.279.181,55 zł. Projekt otrzymał
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo
wiedzy, Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy
społeczeństwa
informacyjnego,
Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług
społeczeństwa informacyjnego.
Red.

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
ZKGK wykonuje zadania inwestycyjne i remontowe przewidziane
do realizacji w 2012 roku. Ostatnio
położono nawierzchnię asfaltową
ul. Sadowej i części ul. Długiej w
Łubianie, o łącznej długości 330
mb wraz z odwodnieniem. Warto
zauważyć, że mieszkańcy Łubiany
składają podziękowania radnemu
Jerzemu Śliwickiemu, który zgłosił
inwestycję na ul. Sadowej do reali-

zacji. Wykonano także nawierzchnię asfaltową drogi gminnej w Zieleninie na odcinku 340 mb. Ponadto
zakończono prace związane z realizacją ciągu pieszego ze schodami i
barierkami pomiędzy drogą powiatową a drogą gminną w Grzybowie.
Ułożono płyty drogowe typ YOMB
na drogach gminnych o długości
100 mb w Kłobuczynie, pod Szymbark i w Sarnowach na nowym

osiedlu. Trwa układanie chodników
przy drogach gminnych. Ułożono
nowy chodnik z kostki betonowej
w Szenajdzie o długości 338 mb
oraz zamontowano 2 studnie chłonne do odbioru wód opadowych.
Obecnie brygada drogowa ZKGK
wykonuje chodnik i opaskę z kostki betonowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Niedamowie.
W wyniku intensywnych opadów

deszczu zniszczeniu uległa część
nawierzchni dróg gminnych gruntowych. Jeżeli warunki pozwolą,
drogi będą naprawiane sukcesywnie przy pomocy zestawu równiarka + walec, a w miejsca najbardziej
uszkodzone wysypany zostanie tłuczeń kamienny.
Z. Malek
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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.

AL-ANON w Łubianie zaprasza na spotkania
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

„ZAUFANIE” zaprasza w każdą
środę o godz. 19.00 do Łubiany, ul.
Kolejowa (budynek byłej stacji PKP,

piwnica). W ostatnią środę miesiąca
organizowany jest mityng otwarty,
dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatna nauka pływania
2 lipca rozpoczęła się bezpłatna nauka pływania. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą spędzić
bezpieczne wakacje nad wodą,
gdzie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10.00 do 14.00 czekają ratownicy kościerskiego WOPR.
Planowane są następujące terminy
kursów nauki pływania:
1. Dobrogoszcz – 2-13 lipca, 30 lipca – 10 sierpnia,
2. Wdzydze – 2-13 lipca, 30 lipca –
10 sierpnia,
3. Stawiska – 16-27 lipca, 13-24
sierpnia,
4. Łubiana – 16-27 lipca, 13-24
sierpnia. Planujemy, że w ramach

projektu z kursów bezpłatnej nauki
pływania skorzysta minimum 160
osób. Ponadto zakupiony zostanie
sprzęt pływacki taki jak: koła ratunkowe, tzw. „makarony do pływania”, fantom. Oprócz pływania
kursanci nauczeni zostaną również
bezpiecznych zachowań na wodą,
w tym udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Projekt „Pływać
bezpiecznie każdy może” jest realizowany dzięki dofinansowaniu
Ministerstwa Sportu i Turystyki z
programu „powszechnej nauki pływania” w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
K. Knopik

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, 58 686 32 00

INFORMACYJNY
Wiesci z Naszej Gminy BIULETYN
GMINY KOŒCIERZYNA
Koscierzyna
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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

