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Rada Gminy Kościerzyna protestuje przeciwko
likwidacji sądu w Kościerzynie
4 stycznia w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbyło
się wspólne posiedzenie Rady Gminy Kościerzyna, Rady Powiatu Kościerskiego, Rady Miasta Kościerzyna oraz wszystkich Rad Gmin
z terenu naszego powiatu. Celem
nadzwyczajnej sesji wszystkich samorządów było podjęcie protestu w
drodze uchwały przeciwko zapisom
proponowanym przez Ministerstwo
Sprawiedliwości w projekcie rozporządzenia, które zakłada likwidację
Sądu Rejonowego w Kościerzynie.
Rada Gminy Kościerzyna jednogłośnie wyraziła protest przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w
Kościerzynie podejmując uchwałę

następującej treści: Rada Gminy
Kościerzyna wyraża protest w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w
Kościerzynie, zapowiadanej przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. W
granicach administracyjnych Gminy Kościerzyna, mieszka blisko
15.000 mieszkańców. Na terenie
Powiatu Kościerskiego, który stanowi zarazem zasięg właściwości
miejscowej sądu, zamieszkuje ok.
70.000 osób. Mimo tak niewielkiego
zasięgu i małej ilości mieszkańców,
w okresie od stycznia do listopada
2011 r. do sądu wniesiono 15.849
spraw. Z uwagi na niedobory kadrowe sądu w tym samym czasie
załatwiono 14.908 spraw. Nie ulega

wątpliwości, iż likwidacja sądu spowoduje znaczny spadek wskaźnika
załatwionych spraw. Ponadto likwidacja wiązać się będzie nieodzownie z utrudnieniem dostępu do sądu,
a z uwagi na powiększenie obszaru
właściwości miejscowej docelowego sądu, spodziewać się należy wydłużenia czasu załatwienia sprawy.
Dla mieszkańców Gminy Kościerzyna oznacza to przede wszystkim
zwiększenie kosztów postępowania.
W 2004 roku Samorząd Powiatowy
przekazał na rzecz Skarbu Państwa
- Sądu Rejonowego w Kościerzynie
w bezpłatne użytkowanie nieruchomość, która została wyremontowana
ze środków własnych w wysokości

około 14.000.000 zł. Budynek ten, z
uwagi na dobre warunki lokalowe,
umiejscowienie w centralnej części
miasta oraz dostępność dla osób
niepełnosprawnych, stwarza doskonałe warunki dla sprawowania
w nim wymiaru sprawiedliwości.
Mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Kościerzyna, którzy
mają prawo wymagać od instytucji publicznych zapewnienia powszechnej dostępności do wymiaru
sprawiedliwości, Rada Gminy Kościerzyna zwraca się z prośbą o rozważenie przedstawionej argumentacji i powstrzymanie się od likwidacji
Sądu Rejonowego w Kościerzynie.
Red.
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Podsumowanie IV edycji projektu
„Zainwestuj w siebie - masz ogromne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie w grudniu
2011 r. zakończył IV edycję projektu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem było
zwiększanie szans na zatrudnienie i
podniesieniekompetencjispołecznych.
Z tej formy pomocy skorzystało 20

osób, które zostały objęte szkoleniami i warsztatami: psychospołecznymi, aktywnym poszukiwaniem
pracy, podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych. Beneficjenci skorzystali z doradztwa zawodowego oraz
kursów według indywidualnych potrzeb, tj. mała gastronomia, florystyka, kursów kas fiskalnych i kompu-

terowych I i II stopnia oraz wzięły
udział w kursie pierwsza pomoc.
Uczestnicy projektu w ramach
kontraktów
socjalnych
zostali
objęci wsparciem finansowym i
pracą socjalną. Jak sami stwierdzają, odzyskali wiarę w swoje
możliwości i nie obawiają się zmian
w swoim życiu, zostali zmotywo-

wani do działań i nowych wyzwań.
Reasumując: od roku 2008 w projekcie systemowym wzięło udział
49 osób. Zatrudnienie uzyskało 5
osób, 2 osoby ukończyły szkołę
średnią, kilka osób przygotowywało się do otwarcia własnej działalności, część uczestników nie korzysta z pomocy finansowej ośrodka.
Łącznie ośrodek pozyskał na ten
cel dofinansowanie w wysokości
790 800 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
od stycznia prowadzi nabór dla
uczestników projektu do projektu
systemowego „Zainwestuj w siebie masz - ogromne możliwości”
na rok 2012 i 2013. Beneficjentami projektu zostaną osoby, które
są w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, bierne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy
społecznej. Projekt daje możliwości podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do
powrotu na rynek pracy. Osoby
chętne prosimy o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, pokój nr 3.
R. Tkaczyk

Zimowisko w Nowym Klinczu

Mijają ferie zimowe i mijają zimowiska zorganizowane w Szkole
Podstawowej w Nowym Klinczu.
Przez 6 dni nauczyciele przygotowywali atrakcje dla swoich podopiecznych. podopiecznych tych
nie brakowało… Zajęcia zorganizowano dla młodszych, jak i starszych klas szkoły podstawowej.

Największą atrakcją był bal karnawałowy, który poprowadził profesjonalny wodzirej. Wśród atrakcji
były konkursy, zabawy, tańce, pokaz
magii, a także kabaret z klaunem.
Starsi uczniowie mogli spędzić czas przy ognisku, gdzie
można było posilić się samodzielnie
upieczoną
kiełbaską.
Uczniowie wzięli udział także w
dwóch zajęciach plastycznych.
Pierwsze zorganizowano w ramach konkursu SKO, drugie poprowadziła pani Teresa Preis.
Pani Teresa nauczyła dzieci lepić w glinie, malować na szkle
oraz wyrabiać papier czerpany.
Nie brakowało także sportowych
atrakcji - tych dla ciała i umysłu. W tych pierwszych uczniowie mogli się sprawdzić w turnieju
unihokeja.
Umysłowym
wyzwaniem był turniej gry w planszowego Chińczyka (nagrodą dla
zwycięzcy był okazjonalny puchar).
Ponadto nasi uczniowie dwukrot-

nie pojechali do kościerskiego
kina, gdzie obejrzeli film „Kot w
butach 3D”. Oglądali także filmy
w szkole oraz bawili się na świeżym powietrzu (zjazdy na sankach). Wyzwaniem też było ha-

ftowanie zakładki do książek…
W organizację zimowisk aktywnie
włączyli się nauczyciele szkoły.
M. Lenc
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W Wielkim Klinczu zorganizowano przedstawienie
pt. „Czerwony Kapturek”

Mamy za sobą kolejne przeżycie
związane z uroczystością Dnia Babci i Dziadka, które odbyło się 24
stycznia w sali wiejskiej w Wielkim
Klinczu. Zorganizowane zostało
przez KGW „Sąsiadki Aparatki”.
Jak wszyscy wiemy starzenie się
jest naturalnym procesem każdego

z nas. Ważne jest to, aby się tego
nie bać ani nie wstydzić. Czytając
Słowo Boże widzimy że, „Koroną
starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie”. Wszystko jest piękne, gdy żyć się umie,
gdy młode serce, starsze zrozumie.
Pragnęliśmy ukazać w przedstawie-

niu wartość starszych pokoleń, które
jakże często potrzebują naszej pomocy, młodego zapału, ochotnego
serca czy zwyczajnego uśmiechu.
My młodzi natomiast nie potrafilibyśmy stanąć na właściwej drodze,
gdyby nie doświadczenie i mądrość
naszych starszych doradców: rodziców, babć, dziadków czy nauczycieli. Jedni drugim jesteśmy bardzo
potrzebni. Tylko wówczas tworzymy pełnię mądrości, jeśli szanujemy siebie nawzajem. Chociaż w
naszym KGW „Sąsiadki Aparatki”
jesteśmy w różnym wieku, widzimy jakże twórcze jest to, że szanujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy.
Myślimy, że każdy z nas może
powiedzieć „to był dobry czas”,
publiczność i tym razem dopisała swoją liczną obecnością.
Na wielką uwagę zasługują też dwie
śliczne wiewióreczki (Otylia Wysocka i Kasia Narloch), które rozbawiły podskakując na scenie i przykuwając uwagę najmłodszych widzów.
Pragniemy gorąco podziękować

pani Elżbiecie Mygelskiej, która tak chętnie pomogła nam i
zrobiła pamiątkowe róże dla naszych kochanych babć i dziadków.
Pięknym prezentem był też
koncert w wykonaniu Moniki Hamerskiej i Amadeusza Hamerskiego na pianinie oraz Krystiana Stężowskiego na trąbce.
Jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy. Niejedna babcia miała łzy wzruszenia w oczach…
Wszystko mówi samo za siebie!
Gratulacje! Do zobaczenia.
Organizatorzy
KGW „Sąsiadki Aparatki”

„Szansa na sukces ucznia – wyrównywanie szans edukacyjno
– rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy
Kościerzyna”
W październiku 2011 r. rozpoczęła
się w Gminie Kościerzyna realizacja
projektu systemowego „Szansa na
sukces ucznia - wyrównywanie szans
edukacyjno rozwojowych dzieci z
klas I-III szkół podstawowych Gminy Kościerzyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt obejmuje 9 szkół podstawowych na terenie Gminy

Kościerzyna: SP w Kornem, SP
w Wielkim Klinczu, SP w Kaliskach, SP w Skorzewie, SP w Łubianie, SP w Wąglikowicach, SP
w Wielkim Podlesiu, SP w Nowym Klinczu, SP w Niedamowie.
Projekt będzie realizowany do 30
czerwca 2012 r. Naszym celem
jest wyrównanie szans edukacyjnych u 346 uczniów wymienionych
szkół poprzez indywidualizację
procesu kształcenia dzieci z klas
I – III. Wszystkie 9 szkół wdrożyło standardy I, II, i III w ramach indywidualizacji nauczania
i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych, określone w
„Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie nauczania
realizowanych przez organy pro-

wadzące szkoły w ramach POKL”
W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I - III:
1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
2. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych,
3. zajęcia logopedyczne dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy,
4. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
5. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
dla dzieci w wadami postawy,
6. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych
w naukach matematyczno-przyrodniczych,

7. zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne uczniów szczególnie
uzdolnionych.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami, psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopedzi.
Na potrzeby efektywnego prowadzenia wyżej wymienionych zajęć, projekt przewiduje wyposażenie szkół
w nowoczesne pomoce naukowe.
„Człowiek - najlepsza inwestycja”. Projekt pn. „Szansa na sukces ucznia – wyrównywanie szans
edukacyjno – rozwojowych dzieci z
klas I-III szkół podstawowych Gminy Kościerzyna” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
T. Paluszyński
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W Nowym Klinczu i Kościerskiej Hucie
odbyły się spotkania nt. kanalizacji
W styczniu odbyły się spotkania
wiejskie w Nowym Klinczu i Kościerskiej Hucie w sprawie realizacji
projektu kanalizacji. Przypomnijmy,
że na to zadanie zostały pozyskane
środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 w kwocie 1 400 970 złotych.
Ogólny koszt wykonania kanali-

zacji sanitarnej (bez kosztów wykonania przyłączy na posesjach
mieszkańców) dla miejscowości
Kościerska Huta i Nowy Klincz
to 2 801 940 złotych. W postępowaniu przetargowym spośród
25 oferentów, gdzie kryterium
była cena, wybrana została firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane "SKIBIŃSKI" Mieczysław Skibiński z Sierakowic.
Podczas spotkań przedstawiono propozycję pozyskania dodatkowych
środków na przyłącza przydomowe,
na które Gmina Kościerzyna złoży
wniosek o dotację w wysokości 45%
do Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mieszkańcy obu miejscowości wyrazili chęć przystąpienia do projektu
i dofinansowania przyłącza położonego na własnej nieruchomości ze
środków NFOŚiGW.
G. Świtała

Uwaga Rolnicy - zwrot podatku akcyzowego
Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
(Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zmieniono ustawę z dnia 10 marca 2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z
późn. zm.) wprowadzając nowy
termin składania wniosków i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.
W 2012 r. producenci rolni będą
mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do
wójta, burmistrza lub prezydenta
właściwego ze względu na miejsce
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. producent rolny składa
wniosek wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 wrze-

śnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
• od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. producent rolny składa
wniosek wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1
lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Wypłaty nastąpią w terminach:
• 1 - 30 kwietnia 2012 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 1 - 31 października 2012 r. - w
przypadku złożenia wniosku w dru-

gim terminie.
20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów
określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w 2012 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju, zatem
maksymalna kwota zwrotu podatku
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha
użytków rolnych.
Red.

II Wieczór Charytatywny w Łubianie
między innymi Wójt Gminy Kościerzyna Pan Grzegorz Piechowski, Starosta Powiatu Kościerskiego
Pan Piotr Lizakowski, sponsorzy,
dyrektorzy szkół, radni Łubiany, mieszkańcy wsi, nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz rodzice.
Wszystkim gościom dziękuje-

19 stycznia 2012 roku w Zespole
Kształcenia w Łubianie odbył się
II Wieczór Charytatywny. W przygotowanie imprezy zaangażowana
była cała Rada Rodziców. Duże
wsparcie i pomoc uzyskaliśmy od
Pani Dyrektor Anny Cygert oraz
nauczycieli i pracowników szkoły.
Był to już drugi taki wieczór orga-

nizowany przez rodziców. Celem
tych koncertów jest zbieranie pieniędzy na sprzęt, który służy dzieciom i młodzieży naszej szkoły. W
ubiegłym roku Rada Rodziców za
zebrane pieniądze zakupiła tablicę
interaktywną. W tym roku zbieraliśmy na rzutnik multimedialny. Na
nasze zaproszenie odpowiedzieli

my za udział w imprezie charytatywnej i już teraz zapraszamy
na trzecie spotkanie w 2013 roku.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Tatiana Ostafij-Popławska
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Relacja z uroczystego otwarcia „dużej sali” w siedzibie
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łubianie

Dnia 26.01.2012 odbyło się uroczyste otwarcie „dużej sali”, którą
otrzymaliśmy od Urzędu Gminy
Kościerzyna do dyspozycji i na
potrzeby naszego Koła. Na uroczy-

stość przybyli zaproszeni goście w
osobach: Wójt Gminy Kościerzyna
Grzegorz Piechowski, Przewodniczący Z.R. PZRI w Kościerzynie
Kazimierz Szuta z małżonką Haliną,
kierowniczką Zespołu „Poezja”,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kościerzyna Jerzy Śliwicki oraz
Zarząd i członkowie naszego związku. Po przywitaniu gości i licznie
zebranych członków naszego Koła
odbyło się uroczyste przecięcie
wstęgi przez zaproszonych gości i
Przewodniczącą Koła Ewę Zblewską. Poczęstunek, bardzo smaczny

i urozmaicony przygotowały członkinie naszego związku. Pomieszczenie, którym dysponowałyśmy
do chwili obecnej, okazało się zbyt
małe na nasze potrzeby. Nasz związek od chwili powołania nowego zarządu (maj 2010 r.) rozwija się bardzo prężnie i dynamicznie. Obecnie
liczy 126 osób. Celem naszej działalności jest edukacja, integracja
i aktywizacja naszych członków.
Chcemy pokazać, że na emeryturze
czy rencie życie również może być
ciekawe, można oddać się z zapałem
swoim pasjom i realizować ukryte

marzenia. W najbliższym czasie organizujemy wieczór poezji, podczas
którego swoje utwory zaprezentują
nasi członkowie. Dlatego też wiadomość o otrzymaniu tej sali do
naszej dyspozycji i wyposażenie jej
przez Urząd Gminy w Kościerzynie
w 70 krzeseł i 5 stołów wzbudziła w
nas radość, a członkowie z zapałem
wykonali remont i wystrój sali.
E. Czajkowska

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. 50.000 zł w ramach „Małych
Projektów”
W styczniu br. Gmina Kościerzyna
podpisała kolejne dwie umowy o
dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W czerwcu
2011 r. złożone zostały dwa wnioski
w ramach naboru ogłoszonego przez
Lokalną Grupę Działania „Stolem”.
Pierwszy projekt dotyczy wymiany
stolarki okiennej i drzwi wejściowych w salach wiejskich w Grzybowie i Rotembarku oraz doposażenia
sali wiejskiej w Małym Klinczu.
Drugi projekt dotyczy promocji
turystycznej Gminy Kościerzyna
poprzez ustawienie tzw. „Witaczy”
oraz wydanie folderu turystycznego. Łącznie na dwa projekty Gmina

uzyskała dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. Realizacja projektów
zgodnie z założeniami ma zakończyć
się już w pierwszym półroczu br.
2. „Stolemowe szlaki”
Gmina Kościerzyna planuje realizację projektu, w ramach którego wybudowana zostanie sieć obiektów
małej infrastruktury turystycznej
w sześciu miejscowościach gminy.
Zadanie będzie realizowane nad
jeziorem Jelenie we Wdzydzach,
nad jeziorem Zagnanie w Wielkim
Podlesiu oraz nad jeziorem Dobrogoszcz w Dobrogoszczu, w Stawiskach oraz w centrum Częstkowa i
Kalisk Kościerskich. W ramach projektu przewiduje się między innymi

doposażenie trzech kąpielisk: w Dobrogoszczu, Stawiskach i Wielkim
Podlesiu, poprzez ustawienie ławek
i stołów, przebieralni, wiat grillowych, domków ratownika. Ponadto
w miejscowości Kaliska Kościerskie
przy stawie wiejskim planuje się budowę małej infrastruktury turystycznej, takiej jak altanki, pomostu prowadzącego przez staw oraz miejsc
parkingowych i ciągów pieszych.
We Wdzydzach to głównie potrzebne parkingi przy drodze gminnej, a
w Częstkowie przewidziane projektem jest miejsce wypoczynku dla
turystów przy kaplicy i placu zabaw.
We wszystkich tych miejscach planuje się również ustawienie tablic
prezentujących informacje o sieci szlaków oraz miejscach atrak-

cyjnych turystycznie. Przewiduje
się, że zadanie będzie realizowane
w okresie od września 2012 r. do
kwietnia 2013 r. Głównym celem
projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru Gminy Kościerzyna
dla turystów i mieszkańców. Całkowita wartość planowanych działań
to 2 264 742,08 zł, z czego 1 925
030,75 (czyli 85%) pochodzić ma z
funduszy europejskich. Gmina Kościerzyna stara się o dofinansowanie
projektu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wniosek uzyskał już
pozytywną ocenę formalną, obecnie
jest na etapie oceny merytorycznej.
Red.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
W związku z ogłoszeniem przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku konkursu dla
jednostek samorządu terytorialnego
na dofinansowanie prac związanych
z usuwaniem azbestu, zwracamy
się do osób zainteresowanych dofinansowaniem o składanie pisemnej
informacji o gotowości wykonania
takich prac w roku 2012.
Informujemy, że dotację mogą

otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na
terenie Gminy Kościerzyna, którzy
złożyli do Urzędu Gminy w Kościerzynie dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przed 1 października
2011 roku i zostali ujęci w tzw. bazie azbestowej. Wnioskodawcy, którzy dokonali już zdjęcia wyrobów
zawierających azbest i oczekują na

dofinansowanie jedynie odbioru odpadów azbestowych, zobowiązani
są do udokumentowania, że prace
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. przez
firmę posiadającą specjalne uprawnienia i dokonali zgłoszenia do Starosty Kościerskiego. Aby uzyskać
dofinansowanie, prace w zakresie
zdjęcia, zabezpieczenia oraz odbioru wyrobów zawierających azbest

Pożar w Kłobuczynie
3 lutego w Kłobuczynie doszło do
groźnego pożaru. Ogniem zajął
się cały parter jednego z domów,
doszczętnie spłonęły wszystkie
sprzęty i całe wyposażenie. Ranna
została jedna osoba, która uległa

poparzeniom. Pożar opanowano
dzięki szybkiej interwencji czterech zastępów Straży Pożarnej.
W pomoc poszkodowanym włączył
się sołtys Kłobuczyna. Dzięki jego
zaangażowaniu udało się pozyskać

sponsorów, którzy pomogli odbudować spaloną część domu. Składamy
serdeczne podziękowania firmom
Danmar z Szymbarka oraz Wroński
z Kłobuczyna, a także proboszczowi
z parafii w Szymbarku oraz innym

musi wykonać firma wyłoniona
przez Gminę Kościerzyna. Wnioski
o dofinansowanie należy składać do
Urzędu Gminy w Kościerzynie (ul.
Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna)
do Biura Obsługi Mieszkańca w
nieprzekraczalnym terminie do 20
marca 2012 roku. Wnioski złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane.
K. Lisakowski

osobom, które bezinteresownie pomogły poszkodowanym w pożarze.
Red.
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Harmonogram zebrań wiejskich 2012
Data

Godzina

Sołectwo

16.00
17.15
18.30
16.00
17.15
18.30
16.00
17.15
18.30
16.00
17.15
18.30

Nowy Podleś
Mały Podleś
Wielki Podleś
Dobrogoszcz
Kościerska Huta
Nowa Wieś
Nowa Kiszewa
Dębogóry
Niedamowo
Małe Stawiska
Sarnowy
Szenajda (miejscowość)

02.03.2012
Piątek

16.00
17.15

Mały Klincz
Nowy Klincz

04.03.2012
Niedziela

17.00

Łubiana

05.03.2012
Poniedziałek

17.30

Wielki Klincz

06.03.2012
Wtorek

16.00

Stawiska

16.00
17.15
18.30
16.00
17.15

Juszki
Rotembark
Szarlota
Zielenin (spotkanie w Będominku)
Puc

16.00
17.15
18.30
16.00
17.30

Czarlina
Grzybowo
Sycowa Huta
Kaliska
Kłobuczyno

14.03.2012
Środa

16.00
17.15
18.30

Wdzydze
Wąglikowice
Loryniec

15.03.2012
Czwartek
16.03.2012
Piątek

16.00
17.15

Kościerzyna Wybudowanie
Skorzewo

16.00
17.15
16.00
17.15

Gostomie
Korne
Wieprznica
Częstkowo

27.02.2012
Poniedziałek
28.02.2012
Wtorek
29.02.2012
Środa
01.03.2012
Czwartek

07.03.2012
Środa
09.03.2012
Piątek
12.03.2012
Poniedziałek
13.03.2012
Wtorek

19.03.2012
Poniedziałek

Nr 6 Luty 2012 r.
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Ferie z Gminą Kościerzyna Z prac Zakładu Komunalnego
Już kolejny raz Zakład Sportu, Kultury i Turystyki we współpracy z
Zakładem Oświaty zorganizował
dla dzieci naszej Gminy wyjazdy
do kościerskiego Kina „Remus”

na projekcję filmu „Kot w butach
3D”. W pokazach filmowych wzięło
udział 258 dzieci. Młodzież bawiła się świetnie, zagospodarowując
wolny czas ferii zimowych.

Gminy Kościerzyna
Zimowa aura, a szczególnie silne
mrozy zmuszają nas do zwiększenia działań w zakresie zwalczania
śliskości na drogach i chodnikach.
Szybko ubywają zapasy mieszanki
piaskowo- solnej zgromadzonej na
bazie Zakładu Komunalnego. Na
drogi gminne wysypane zostało już
ponad 300 ton piasku z solą. Przy
temperaturach poniżej -10°C działanie mieszanki piaskowo-solnej nie
daje spodziewanych efektów i jezdnie asfaltowe nie od razu otrzymują
czarną nawierzchnię. Na drogach
gruntowych, tam gdzie zachodzi
konieczność, wysypywany jest sam
piasek. Problemem w tym przypadku jest jego zbrylanie, dlatego piasek wysypywany jest ręcznie.
Przy odśnieżaniu bierze udział 14

ciągników rolniczych i 2 pługo-piaskarki. Koszty pracy sprzętu i materiałów do końca stycznia br. wyniosły 57 tys. zł. Silne mrozy są także
przyczyną zamarzania przyłączy
wodociągowych. Ekipa wodociągowa ZKGK stara się na bieżąco pomagać właścicielom nieruchomości
przy rozmrażaniu przewodów wodociągowych.
Zakład Komunalny zwraca się z
prośbą do mieszkańców, by zwracali szczególną uwagę na ocieplenie przewodów w pomieszczeniach,
które nie są ogrzewane. Dotyczy to
także studzienek, w których znajdują się wodomierze.
Z. Malek

Szałowa dyskoteka babć, dziadków i wnuków
W czwartek 19 stycznia 2012 r.
ponad 100 osób wzięło udział w
pokoleniowej zabawie z okazji
Dnia Babci i Dziadka zorganizowanej przez zarząd Koła PZERI
w Wielkim Klińczu. Sala wiejska
udostępniona przez sołtys Krystynę Marczyk z trudem pomieściła
wszystkich chętnych spragnionych
miłej zabawy. Pomysłowe konkursy
i pląsy przygotowali harcerze z Zespołu Kształcenia pod kierunkiem

harcmistrzyni Ilony Kościelskiej.
Żwawe babcie z zapałem włączały
się do zabaw ruchowych, konkursów tanecznych i sprawnościowych.
Humorystyczne przebieranki dostarczyły wiele radości i zabawy
wszystkim obecnym, którzy zostali
nagrodzeni słodyczami. Natomiast
wspaniali dziadkowie z orkiestry
„Cztery Asy” wykonywali najlepsze hity taneczne. Gorące rytmy
„Lambady” i popularne „Kaczuchy”

zachęciły do tańca wszystkich w
wieku od lat dwóch do prawie stu.
Strudzeni uczestnicy dyskoteki z entuzjazmem degustowali smakowite
ciasta przygotowane przez babcie.
Obecni na imprezie seniorzy zostali obdarowani czekoladami przez
zarząd Koła. Piękne życzenia i upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka
na ręce Elżbiety Brzezińskiej, przewodniczącej Koła, złożyły dzieci i
pracownicy z przedszkola „Tweety”

w Wielkim Klińczu. Mamy satysfakcję, że impreza pokoleniowa organizowana od kilku lat przez nasze
Koło PZERI, w której biorą udział
dziadkowie, rodzice i wnuki cieszy
się tak wielką popularnością wśród
mieszkańców Wielkiego Klińcza.
E. Brzezińska

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, piwni-

ca). W ostatnią środę miesiąca organizowany jest mityng otwarty,
dla wszystkich zainteresowanych.
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Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej

Trwają rozgrywki kościerskiej halówki. W I lidze doszło do podziału
drużyn na dwie grupy, mistrzowską
i spadkową, w mistrzowskiej grupie „pierwsza trójka” znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie, co

zapowiada ogromną walkę o pierwsze miejsce. Szans na utrzymanie
nie ma już Tartak Laska. W II lidze
nieoczekiwanie punkty w starciu z
Tencom-Polem stracił Pub La Rocca, co wykorzystał Delbud i przewo-

dzi stawce, do bezpośredniej walki
włączyła się ekipa Masters Team
Piekarnia Kropidłowski. Najbliżej
zdobycia mistrzostwa III ligi jest B.J
Jarzębińscy, który ma 4 punkty przewagi nad Texas Pub. O miejsce 2 i 3

premiowane grą w barażach walczyć
będą jeszcze RemPro Concept, Wan
Reko Nowy Barkoczyn. Zapowiadają się wielkie emocje w kolejnych
spotkaniach we wszystkich ligach.
M. Helta

OGŁOSZENIE
Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna posiada do sprzedaży grzejniki żeliwne (z demontażu) w ilości 70 szt. Cena sprzedaży 2 zł/ kg.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do ZKGK w terminie do 15 marca 2012 roku.

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

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

- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl

Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42

- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.

Policja - 997, 58 686 32 00

INFORMACYJNY
Wiesci z Naszej Gminy BIULETYN
GMINY KOŒCIERZYNA
Koscierzyna

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.

Dzielnicowi:
- St. Sierż. Rafał Piekarski - 603 568 218
- 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

