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Turniej wiedzy pożarniczej
Na sali posiedzeń Urzędu Gminy
Kościerzyna w dniu 23 lutego odbyły się eliminacje gminne XXXV
„Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” dla młodzieży w
wieku od lat 10 do 19 pod hasłem
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do
eliminacji w Gminie Kościerzyna
przystąpiła młodzież, która uzyskała
najlepsze wyniki na etapie szkolnym.
Nad weryfikacją ocen poszczególnych prac uczestników oraz sprawnym przebiegiem konkursu czuwała
komisja w składzie: mł. kpt. Jacek
Szyszka, asp. Wiesław Stefanowski
– przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie oraz

przedstawiciel Urzędu Gminy Kościerzyna Przemysław Ostrowski.
Uczestnicy turnieju wykazali się
dużym poziomem wiedzy o pożarnictwie, o czym świadczą uzyskane
wyniki z testu, jaki każdy musiał
rozwiązać. Po rozwiązaniu testu
została wyłoniona najlepsza trójka
uczestników, która przystąpiła do
etapu odpowiedzi ustnych. Komisja
wyłoniła najlepszych uczestników
reprezentujących Gminę Kościerzyna na turnieju powiatowym zaplanowanym na dzień 30.03.2012 r.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:
Grupa wiekowa - 10-13 lat: Błażej
Prinz z Kornego (SP Korne).
Grupa wiekowa - 14-16 lat: Martyna
Błaszkowska z Łubiany (PG Łubiana).
Lista uczestników Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”:
Szkoła podstawowa:
1. Dominika Lass – ZS Wlk. Podleś
2. Daria Peek – ZK Łubiana

3. Weronika Piankowska – ZS Wąglikowice
4. Patrycja Kruszyńska – ZK Skorzewo
5. Monika Jakubek – SP Kaliska
6. Błażej Prinz – SP Korne
Gimnazjum:
1. Natalia Raca – ZS Wlk. Podleś
2. Martyna Błaszkowska – ZK Łubiana

3. Michał Kosznik – ZS Wąglikowice
4. Marek Gański – ZK Skorzewo
5. Weronika Fijał – ZK Wlk. Klincz.
Na zakończenie konkursu każdy
z uczestników otrzymał nagrody
ufundowane przez Wójta Gminy
Kościerzyna.
P. Ostrowski
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Uroczyste obchody XX-lecia Gminy Kościerzyna

10 marca w Wielkim Klinczu uroczyście świętowano XX-lecie Gminy
Kościerzyna. Obchody rozpoczęła
Msza Święta w Kościele pw. Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu, następnie uroczystości kontynuowano
na Sali Sportowo-Widowiskowej.
Podczas sesji Rady Gminy Kościerzyna wręczono wyróżnienia i odznaczenia dla osób, które przez 20
lat wspierały rozwój gminnego samorządu. Byli to:
Odznaka i Medal „Złoty Laur”:
Mieczysław Struk, Volker Carle,
Jerzy Śliwicki, Anna Grulkowska,
Józef Brzeziński, Jan Sadowski.
Odznaka „Zasłużony dla rolnictwa”: Bernarda Pellowska, Jan Sadowski, Feliksa Stefańska, Stanisław Stobiński, Tadeusz Szczypior,
Sylwester Szwichtenberg, Zdzisław
Tusk, Bożena Cieszyńska, Mieczysław Cieszyński, Edmund Dering,
Ludwik Kama, Leon Kąkol, Andrzej
Knitter, Edmund Kubisz, Jerzy Landowski, Mirosław Łangowski, Jerzy
Miętki.
Statuetki Dużego Niedźwiedzia:
Kazimierz Plocke, Waldemar Tkaczyk, Fundacja Burego Misia
im. B. Jańskiego Nowy Klincz,

Daniel Czapiewski Danmar PHU
Szymbark,Wroński spółka jawna
Kłobuczyno, Bank Spółdzielczy w
Kościerzynie, Koło Gospodyń Wiejskich Mały Klincz, Koło Gospodyń
Wiejskich Nowy Klincz, Koło Gospodyń Wiejskich Loryniec, Koło
Gospodyń Wiejskich Skorzewo,
Klub Sportowy „Olimpijczyk”,
Klub Sportowy „Santana”, Klub
Sportowy „Korner Korne”, Klub
Sportowy „Ceramik Łubiana”, 23
Drużyna Harcerska im. Remusowej
Kary w Łubianie, 11 Drużyna Harcerska im. 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitiańskich Wielki Klincz, Koło
Emerytów i Rencistów w Wielkim
Klinczu, Koło Emerytów i Rencistów w Łubianie.
Statuetki Małego Niedźwiedzia:
Krystyna Freda, Maria Derra, Józef Derra, Tomasz Derra, Tadeusz Lass, Wiesław Fajtek, Jolanta
Karcz, Olgierd Walicki, Czesław
Synakowski, Roman Skerka, Jerzy
Miętki, Edmund Kubisz, Bożena
Cieszyńska, Ryszard Zaborowski,
Danuta Szczepańska, Bogusława
Radkowska, Mirosława Niklas,
Krystyna Marczyk, Stanisław Kerlin, Arkadiusz Maliszewski, Daniel

Gierszewski. Początki Gminy Kościerzyna przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szulist, przypominając, że w 1990 roku
podczas sesji Rady Miasta i Gminy
Kościerzyna większością głosów
podjęto uchwałę nr IV/38/90 w
sprawie przedstawienia Radzie Ministrów wniosków w przedmiocie
utworzenia z jednej gminy dwóch
jednostek samorządu terytorialnego. 26 września 1991 roku Rada
Ministrów wydała rozporządzenie
w sprawie podziału lub połączenia
niektórych miast i gmin, w których
dotychczas działały wspólne organy
oraz zmiany i ustalenia ich nazw i
siedzib. Na mocy tego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 1992
roku powstała Gmina Kościerzyna.
Następnie zorganizowano wybory
uzupełniające, a 5 marca 1992 roku
odbyła się pierwsza historyczna sesja Rady Gminy Kościerzyna. Wójt
Grzegorz Piechowski w okolicznościowym wystąpieniu podsumował
20 lat funkcjonowania gminnego samorządu. Na uroczystej sesji Rady
Gminy swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości. Byli przyjaciele
z niemieckiej Gminy Cölbe z bur-

mistrzem Volkerem Carle na czele.
Przyjechał Wiceminister Rolnictwa
Kazimierz Plocke. Był Marszałek
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz posłowie Stanisław Lamczyk i Jarosław Sellin.
Pojawili się także Starosta i Wicestarosta Powiatu Kościerskiego,
wójtowie sąsiednich gmin, sołtysi
i radni obecnej i poprzednich kadencji. Było wielu znamienitych
gości, jak przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji społecznych,
duchowieństwo. Sesję Rady Gminy wzbogacił jubileuszowy koncert
Zespołu Folklorystycznego „Kaszubskie Nuty”. Wieczorem odbył
się kabareton z udziałem kabaretów
„Świerszczychrząszcz” i „Liquidmime”. Jak na prawdziwe urodziny
przystało - były też prezenty, tort,
muzyka i dobra zabawa. Dziękujemy wszystkim, którzy byli razem
z nami w tym szczególnym dniu.
Uroczystości w Wielkim Klinczu
to pierwszy akcent obchodów XX-lecia Gminy Kościerzyna. W 2012
roku odbędą się jeszcze imprezy w
Skorzewie i Łubianie.
K. Knopik
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Podsumowanie zebrań wiejskich 2012
Zakończyły się zebrania wiejskie
w Gminie Kościerzyna, które tradycyjnie zorganizowano w pierwszym kwartale 2012 roku. Na 36
spotkaniach mieszkańcy przedstawili swoje postulaty oraz mieli okazję porozmawiać z Wójtem
Grzegorzem Piechowskim, radnymi, przedstawicielami Urzędu
Gminy i Zakładu Komunalnego.
Zebrania wiejskie odbyły się we
wszystkich sołectwach. Dodatkowo
zorganizowano spotkanie w Szenajdzie, której mieszkańcy wystąpili
o utworzenie własnego sołectwa.
Wśród wielu spraw poruszonych

przez Wójta znalazło się m.in. podsumowanie roku 2011, ze szczególnym uwzględnieniem gminnych
inwestycji, informacje o programie
usuwania azbestu, prezentacja projektów realizowanych dzięki pozyskanym dotacjom, nowe regulacje
związane z gospodarką odpadami.
Mieszkańcy zgłosili wiele problemów, wśród których najpoważniejszym okazał się stan dróg - nie tylko
gminnych, ale też powiatowych i
wojewódzkich położonych na terenie Gminy Kościerzyna. Ponadto
mówiono o potrzebnych inwestycjach, m.in. w oświetlenie uliczne,

sale wiejskie, chodniki. Zwracano
uwagę na problemy związane z melioracją oraz niebezpieczeństwem
na drogach. Ważną kwestią okazała
się sprawa rozbudowy kanalizacji.
Nowością było przekazanie każdej
osobie uczestniczącej w zebraniu
pisemnej informacji o tym, co w
roku poprzednim ważnego wykonano w gminie i sołectwie oraz jakie są plany inwestycyjne Gminy
Kościerzyna na 2012 rok. Dokonano również podsumowania zeszłorocznych ankiet oraz poproszono
mieszkańców o ponowne wypełnienie anonimowej ankiety, która

pokazać ma nam najważniejsze
problemy poszczególnych sołectw,
a także pozwoli ocenić funkcjonowanie Urzędu Gminy Kościerzyna.
Zebrania wiejskie 2012 należy
uznać za potrzebne i ważne. To
spotkania, które pozwalają na bezpośredni kontakt władz gminy z
mieszkańcami umożliwiając rozwiązanie istniejących problemów i
poznanie nowych pomysłów na rozwój poszczególnych sołectw.
K. Knopik

Żywność dla najuboższych
Po raz kolejny Gmina Kościerzyna przystępuje do Programu PEAD
2012 r., w ramach którego otrzyma
bezpłatnie żywność, jaką rozdysponuje wśród osób najbardziej potrzebujących tego wsparcia. W miesiącu
marcu podpisana została umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Chojnicki
Bank Żywności w Chojnicach a Stowarzyszeniem Wdzydzka Inicjatywa
Rozwoju Turystyki z siedzibą w Łubianie. Instytucją dystrybuująca żywność, która bezpośrednio zajmuje się
programem i będzie bezpłatnie wydawała żywność jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
Z pomocy rzeczowej w formie bez-

płatnej żywności mogą korzystać
osoby i rodziny, których dochód w
rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy
społecznej, o którym mowa w art.
8 ustawy o pomocy społecznej, to
jest 526,50 zł /na osobę w rodzinie
oraz 715,50 zł/ osobę, w przypadku osób samotnie gospodarujących.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował
wstępne listy osób kwalifikujących
się do tej formy pomocy rzeczowej.
Do pomocy w formie żywności zakwalifikowano 1000 osób z terenu gminy Kościerzyna. Pierwsza
transza żywności prawdopodobnie

zostanie odebrana i będzie wydawana w miesiącu kwietniu 2012 r.
Żywność od początku do końca
trwania programu będzie wydawana proporcjonalnie do wielkości
otrzymanych, regularnie co miesiąc
do końca roku bieżącego, z podziałem na 1000 osób, które zostały zakwalifikowane do programu.
W tym roku Gmina zadeklarowana
wolę przyjęcia żywności wymagającej warunków chłodniczych, w ten
sposób zostanie uatrakcyjniony asortyment wydawanej żywności. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych
pomocy społecznej. Rodziny bardzo

chętnie odbierają żywność i są zadowolone z takiej formy pomocy.
W roku 2011 z programu PEAD skorzystało 1000 osób, które otrzymały
bezpłatną żywność, w szerokim
asortymencie. Gmina Kościerzyna
otrzymała i wydała bezpłatnie ponad 42 tony żywności, osobom i
rodzinom potrzebującym takiego
wsparcia. Pracownikiem odpowiedzialnym w GOPS w Kościerzynie
za współpracę, odebranie i rozdysponowanie żywności z Banku Żywności w Chojnicach oraz merytoryczną
stronę programu jest specjalista pracy socjalnej Barbara Federowicz.
B. Federowicz

„Superuczeń” zawitał do gminnych szkół
W lutym br. odbyła się rekrutacja
uczestników do programu „Superuczeń”. W każdej ze szkół biorących udział w programie (Zespół
Szkół w Wąglikowicach, Zespół
Szkół w Wielkim Podlesiu, Zespół
Szkół w Skorzewie) rozwieszono
plakaty informacyjne. Odbyły się
również spotkania informacyjne z
rodzicami, na których przedstawio-

na została idea realizacji programu
oraz warunki i zasady uczestnictwa.
Rodzice oraz uczniowie wykazali
duże zainteresowanie programem,
które potwierdziła duża liczba
złożonych zgłoszeń oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie. Zatrudniony został psycholog, który
uczestniczył w procesie rekrutacji
oraz wydawał opinie na temat za-

interesowanych uczniów. Po zakończonej rekrutacji uczestników
rozpoczęły się zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego, matematyki
oraz technik szybkiej nauki w każdej ze szkół. Przeprowadzenie zajęć
pozalekcyjnych powierzono Akademii Sukcesu Best Choice. Praca psychologa oraz nauczycieli przeprowadzających zajęcia pozalekcyjne

nadzorowana jest przez koordynatora projektu. Rozpoczęto również
działania dotyczące zatrudnienia
Asystenta osoby niepełnosprawnej.
Projekt „Superuczeń” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
A. Dalecka

Pierwszy dzień wiosny
21 marca dzieci z terenu Gminu Kościerzyna przywitały wiosnę. Grupa dzieci skorzystała
z zaproszenia Powiatowej Ligi
Ochrony Przyrody, która zorganizowała festyn pod hasłem „Jak

przyroda budzi się do życia”.
W leśnym parku przy obiekcie
Strzelnica można było sprawdzić
się m. in. w wyplataniu koszyków
z gazet i wykonać swojego wiosennego kwiatka z bibuły. Nie-

codziennie natomiast przywitały
wiosnę dzieci ze szkoły podstawowej w Nowym Klinczu. Dyrekcja
wraz z nauczycielami oraz dziećmi
przygotowały wspaniałą ucztę kulinarną w postaci wiosennych sała-

tek. Nadchodząca wiosna i budząca się do życia przyroda przynosi
wiele radości nie tylko dzieciom.
G. Daszkowski
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Ratujemy i uczymy ratować

W hali sportowej w Wielkim Klinczu odbyły się półfinały wojewódzkie konkursu „Ratujemy i uczymy
ratować” organizowane przez fundację Jerzego Owsiaka. Uczniowie
z klasy drugiej szkoły podstawowej:

Jowita Trzcińska, Kacper Pobłocki,
Patrycja Wierzba, Patryk Dąbrowski oraz nauczyciel Beata Ceplin
we wcześniejszym etapie zakwalifikowali się do tego etapu jako jedna z sześciu szkół z województwa

pomorskiego. Dzieci udowodniły
swoimi umiejętnościami zarówno
z wiedzy, jak i sprawności z pierwszej pomocy, że to właśnie one są
najlepsze w naszym województwie. 18 maja będą reprezentowały

województwo pomorskie w finale
ogólnopolskim, który odbędzie się
w Warszawie pod okiem Jerzego
Owsiaka.
B. Ceplin

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1. Dotacja na naukę pływania
13 tys. zł otrzyma Gmina Kościerzyna na naukę pływania. „Pływać
bezpiecznie każdy może” to tytuł
projektu, który pozyskał dotację z
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W
planach jest zorganizowanie letnich
kursów pływania prowadzonych
przez wykwalifikowanych instruktorów w następujących miejscowościach: Wdzydze, Dobrogoszcz,
Łubiana, Wielki Podleś. Adresatami
projektu są dzieci i młodzież. Zadanie otrzymało dofinansowanie z
programu „powszechnej nauki pływania” w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
2. Złożono wnioski o 260.000 zł na

inwestycje w Niedamowie i Kłobuczynie
W dniu 10 lutego br. Gmina Kościerzyna złożyła do Lokalnej Grupy
Działania Stolem kolejne dwa wnioski o dofinansowanie. Pierwszy z
nich dotyczy budowy sali wiejskiej
w Niedamowie, która zlokalizowana 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
brutto, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 168.014,00 zł. Kwota
dofinansowania projektu pochodzić

ma z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W ramach tego samego naboru złożony został drugi wniosek,
który dotyczy inwestycji 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 brutto, a wnioskowana kwota dotacji to
91.986,00 zł. Realizacja obu projektów według założeń ma rozpocząć
się jeszcze w tym roku.
3. Koncepcja gospodarki ściekowej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku przyznał Gminie Kościerzyna kwotę 30.000 zł na opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Kościerzyna obejmującej miejscowości: Gołuń, Wdzydze, Czarlina,
Loryniec, Wąglikowice, Grzybowo,
Grzybowski Młyn, Sycowa Huta,
Lizaki, Juszki, Rybaki, Sarnowy,
Stawiska, Nowa Kiszewa i Szenajda. Prace nad koncepcją rozpoczęły
się w miesiącu lutym br. i mają potrwać do sierpnia 2012 r. Nad koncepcją pracuje zespół specjalistów
zatrudnionych przez wykonawcę,
Biuro wielobranżowe Art Projekt
K&M Sp. z.o.o.

Wykaz firm posiadających ważne zezwolenie Wójta Gminy Kościerzyna na świadczenie usług w zakresie wywozu
odpadów stałych i ciekłych z terenu Gminy Kościerzyna
1. Na wywóz nieczystości stałych i
ciekłych:
• „SITA” Kościerzyna Sp. z o.o., ul.
Przemysłowa 10, 83 – 400 Kościerzyna; tel. (058) 686 52 05
2. Na wywóz nieczystości wyłącznie
stałych
• Usługi Transportowe Stanisław
Staubach, 77 – 127 Nakla 60 O.tel
(059) 8231860

• Firma Usługowa Dariusz Żywicki ul Rogali 9, 83 – 424 Lipusz tel.
663020987
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.
ul Tczewska 22, 83-200 Starogard
Gdański, tel. 562306768
• PHU SANIKO Andrzej Koszałka,
ul. Ceynowy nr 8, tel. 586854166

3. Na wywóz nieczystości wyłącznie
ciekłych
• Firma „AMELIA” Stanisław Żywicki, ul. Rogali 9, 83 – 424 Lipusz;
tel. (058) 6874717
• Mieczysław Szlagowski, Usługi
Transportowe, ul. Gryfa Pomorskiego
5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686
51 24
• Józef Brembor, Wilcze Błota 9, 83-

433 Stare Polaszki tel. (058) 687 66
99
• Barbara Głodowska, Nakla 47, 77127 Nakla tel. 693 264 416
• P.H.U.”BEMAX” Maciej Czucha
ul. Długa 4, 83-440 Karsin tel. 691
083 751
• Kazimierz Kukowski ul. Szara 4, 83320 Sulęczyno tel. 607 125 729
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II Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Tłumy publiczności na sali, dobry
humor, smaczne potrawy i zabawa,
ale też rywalizacja towarzyszyły II
Gminnemu Turniejowi Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 11
marca w Wielkim Klinczu. Turniej

wygrało KGW z Małego Klincza.
Tuż za nim uplasowały się panie z
Nowego Klincza i z Wąglikowic.
Takiej ilości widzów Sala Sportowo-Widowiskowa dawno nie gościła. Zajęte wszystkie miejsca siedzą-

ce, wiele osób stojących, a na scenie
odważne i pomysłowe panie z Kół
Gospodyń Wiejskich działających w
Gminie Kościerzyna. W rywalizacji wzięło udział 7 KGW: z Kłobuczyna, Kościerskiej Huty, Loryńca,
Małego Klincza, Nowego Klincza,
Wielkiego Klincza, Wąglikowic.
Musiały zmierzyć się w pięciu konkurencjach:
• Nasza wieś na sportowo
• Produkt tradycyjny pochodzenia
roślinnego - kapusta
• „Mazur” – widowisko taneczne.
• „W kolejce” – scenka kabaretowa
• „Moda sportowa na wesoło”
Zmagania oceniało jury w składzie:
Danuta Szczepańska (radna, sołtys
Niedamowa), Halina Olszewska
(główna księgowa Urzędu Gminy), Bogdan Krakowiak (doradca
Ośrodka Doradztwa Rolniczego),

Zygmunt Szulist (Przewodniczący
Rady Gminy). Celem Turnieju jest
integracja środowiska wiejskiego, popularyzowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, pobudzenie
aktywności wśród mieszkańców,
kultywowanie tradycji przez młode pokolenia. W Wielkim Klinczu
publiczność świetnie się bawiła.
Uczestniczki Turnieju zapewniły
ciekawe, a przede wszystkim pełne
humoru spędzenie wolnego czasu.
Gratulujemy wszystkim kołom,
które wzięły udział w II Gminnym
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.
Koło Gospodyń Wiejskich z Małego
Klincza reprezentowało Gminę Kościerzyna podczas eliminacji powiatowych, które odbyły się w Kościerzynie w dniu 31 marca.
Red.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna
W dniu 22 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna podpisano
umowę dotyczącą opracowania projektu zmiany studium dla obszaru w
granicach administracyjnych gminy
Kościerzyna z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Projektowo-Realizacyjnym „DOM” sp. z o.o. z siedzibą
w Starogardzie Gdańskim. Termin
wykonania usługi został określony
na 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Do Urzędu Gminy Kościerzyna w sprawie zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kościerzyna wpłynęło 1345 wniosków. Zarządzeniem Wójta Gminy
Kościerzyna powołano komisję,
której zadaniem było rozpatrzenie
złożonych wniosków. Komisja zaopiniowała 400 wniosków negatywnie, natomiast pozostałe - pozytywnie. Wnioskodawca, którego
wniosek rozpatrzono negatywnie,
został powiadomiony pisemnie.
Wnioski zaopiniowane całkowicie

lub w części pozytywnie zostały
przekazane firmie „DOM” w celu
dalszego opracowania. Zgodnie z
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wykonawca
sporządzi projekt zmiany studium,
który zostanie przedłożony do ponad dwudziestu organów i jednostek właściwych do uzgadniania. Po
wprowadzaniu zmian wynikających
z uzyskanych uzgodnień i opinii,
projekt zmiany studium zostanie
wyłożony do publicznego wglądu.

W wyznaczonym terminie osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne będą mogły wnosić
uwagi dotyczące projektu zmiany
studium. Po uchwaleniu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Rada Gminy Kościerzyna przystąpi
do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
poszczególnych obrębów Gminy.
M. Kleinschmidt

Wstępna deklaracja – solary
Gmina Kościerzyna wraz z Kaszubskim Stowarzyszeniem Ekologicznym prowadzi wstępną ewidencję
osób zainteresowanych instalacjami
solarnymi w ramach planowanego

wspólnego projektu budowy instalacji solarnych na terenie Gminy
Kościerzyna. Wstępna deklaracja
uczestnictwa w projekcie - to badanie potrzeb realizacji takiego

projektu na terenie naszej gminy.
Osoby zainteresowane udziałem w
projekcie prosimy o wypełnienie
wstępnej deklaracji, która zamieszczona jest na stronie internetowej

www.koscierzyna.pl i dostarczenie
do sołtysa lub urzędu gminy w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 r.
Red.
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Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy
Kościerzyna w 2012 rok przez Przychodnię Weterynaryjną „INVET” s.c.
M. Stachowski A. Dettlaff , ul. Wejhera 16 w Kościerzynie, tel. 058 686-29-33

Miejscowość

Data szczepienia

Godziny szczepienia

Loryniec
Czarlina
Wąglikowice
Wdzydze
Gołuń
Skoczkowo
Nowy Klincz (p. Klasa)
Nowy Klincz ( p. Sołtys)
Mały Klincz
Puc
Dąbrówka
Wierzysko
Rotembark
Juszki
Sarnowy
Stawiska
Będominek
Wielki Klincz
Kościerska Huta
Dobrogoszcz
Nowa Wieś
Kaliska
Kłobuczyno
Sycowa Huta
Lizaki
Grzybowo
Grzybowski Młyn
Fingrowa Huta
Częstkowo
Gostomie
Skorzewo
Korne
Owśnice
Łubiana

10.04.2012
10.04.2012
10.04.2012
10.04.2012
10.04.2012

8.30 – 9.00
9.30 – 9.45
10.00 – 10.20
11.00 – 11.15
11.45 – 12.00

10.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
12.04.2012
12.04.2012
12.04.2012
12.04.2012
12.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
17.04.2012
17.04.2012
17.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
20.04.2012

12.15 – 12.30
8.30 – 8.45
9.00 – 9.20
10.00 – 10.20
10.30 – 10.45
11.00– 11.10
8.30 – 8.40
9.00 – 9.15
9.30 – 9.45
10.20 – 10.35
11.00– 11.15
15.45 – 16.00
16.30 – 17.20
9.00 – 9.15
9.30 – 9. 45
10.00 – 10.15
10.30 – 10.50
11.10 – 11.30
8.45 – 9.00
9.10 – 9.30
9.50 – 10.20
10.40 – 11.00
13.30 – 13.40
14.00 – 14.20
15.10 – 15.25
16.15 – 17.00
14.30 – 15.00
15.20 – 15.30
16.15 – 17.15

Miejsca szczepień wyznaczy sołtys. Koszt szczepienia jednego psa przeciwko wściekliźnie wynosi 25 zł.
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Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Po sezonie zimowym przyszedł czas
na naprawy dróg gruntowych i bitumicznych. Dokonano już przeglądu
stanu nawierzchni i ustalono harmonogram prac. W pierwszej kolejności sprzęt będący w posiadaniu
ZKGK niweluje nierówności na odcinkach najbardziej uczęszczanych.
Wykonano już takie prace w Wielkim Klinczu, Kornem, Gostomiu,
Skorzewie, Niedamowie, Nowej Ki-

szewie, Nowej Wsi i Kłobuczynie.
Rozpoczęły się też prace niwelacyjne na drogach przy użyciu spycharki
i walca. Przetarg na te prace wygrało Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych w Kościerzynie.
Jako pierwsze prace niwelacyjne
wykonano w Skorzewie. Kolejnymi
miejscowościami, w których prowadzone będą prace drogowe są:
Dobrogoszcz, Puc, Mały Klincz,

Wieprznica, Częstkowo, Łubiana i
kolejne, w zależności od warunków
atmosferycznych. W budżecie gminy na 2012 r. zarezerwowano na te
prace kwotę 100 tys. zł. Planowane
jest również utwardzenie odcinków
dróg gruntowych, w miejscach najbardziej zniszczonych, tłuczniem
kamiennym. Do dnia 22.03.2012
wysypano już ok. 400 ton tłucznia w
miejscowościach: Skorzewo, Wielki

Klincz, Dobrogoszcz, Nowy Klincz,
Kościerzyna Wybudowanie, Nowa
Wieś, Korne. W 2012 roku planuje
się wysypać na drogi ok. 2500 ton
tłucznia. Cena 1 tony wynosi 60 zł./
netto. Ekipa drogowa ZKGK przystąpiła też do sprzątania piasku z
chodników i dróg gminnych.
Z. Malek

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.

OGŁOSZENIE
„LUBEKO” Spółka z o.o. z siedzibą w Łubianie stosownie do art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami), informuje o zmianie
taryfy (stawki) opłat za odbiór i oczyszczanie ścieków dla oczyszczalni w Łubianie od dnia 01 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca
2013 r. dla:
- osób prawnych w wysokości 5,53 zł netto (5,97 zł brutto) za 1 m³ ścieków,
- osób fizycznych w wysokości 5,00 zł netto (5,40 zł brutto) 1 m³ ścieków

Prezes Zarządu Jacek Kostański

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
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
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Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej oficjalnie zakończona

W dniu 2 marca w Sali im. Lubomira
Szopińskiego odbyło się podsumo-

wanie V edycji Powiatowej Halowej
Ligi Piłki Nożnej. Oficjalnie podsu-

mowano miniony sezon nagradzając
najlepsze teamy oraz wyróżniając
najlepszych zawodników. W pierwszej lidze miano najlepszego zespołu przypadło ABC Polaszki, które
zakończyło ligę z dorobkiem 21
punktów i największą liczbą zdobytych bramek. Drugie miejsce zajęła
ekipa LKP Jareks Grabowo, a trzecie Repiński Transport Wda Lipusz.
Pierwsze miejsce w II lidze, premiowane bezpośrednim awansem do
I ligi zajął Delbud Przywidz, który
zdołał wygrać 9 na 10 rozegranych
meczów. Na drugim miejscu zmagania zakończył Pub La Rocca, ale

po barażach z I-ligowym Witalem
musiał pogodzić się z pozostaniem
w II lidze. Na poziomie III ligi najlepsi okazali się być piłkarze B.J.
Jarzębińscy i tylko oni zdołali awansować do II ligi. Sztuki tej nie udało
się natomiast powtórzyć nieznacznie
gorszym w klasyfikacji końcowej
Wan-Reko Nowy Barkoczyn i Texas Pub Kościerzyny. Obie drużyny
przegrały w barażach. Głównymi
organizatorami halówki byli Zakład
Sportu, Kultury i Turystyki Gminy
Kościerzyna oraz Centrum Kultury
i Sportu.
M. Helta

Daniel Pek Mistrzem Świata!
Fenomenalnie wypadł Daniel Pek
podczas Halowych Mistrzostw Świata kategorii INAS FID w Manchesterze (16-17 marca). Zawodnik UKS
Olimpijczyk Skorzewo zdobył złoty
medal w biegu na 800 m oraz srebrny na dystansie 1500 m. To kolejne
medale Daniela na imprezie międzynarodowej. Podopieczny trenera
Leszka Zblewskiego bardzo dobrze
będzie wspominał swój pierwszy
start w Halowych Mistrzostwach
Świata. W swoim debiucie Daniel
udanie wypadł na dystansie 1500 m.
Bez problemów przeszedł eliminacje, zwyciężając w swojej serii z czasem 4:11.05, by w finale ukończyć
rywalizację na drugim miejscu (czas
4:04.30). Zwycięzcą tego biegu okazał się Rosjanin Viacheslav Khrustalev, który uzyskał czas 4:01.85,
natomiast po brąz sięgnął Brytyjczyk
Andrew Kaar (4:05.85). W takiej samej kolejności zawodnicy ukończyli
ubiegłoroczny bieg finałowy na 1500
m podczas Halowych Mistrzostw
Europy w Helsinkach.
1500 m - finał
1. Viacheslav Khrustalev (Rosja) 4:01.85
2. Daniel Pek (Polska) - 4:04.30
3. Andrew Kaar (Wielka Brytania) 4:05.85
4. Owen Miller (Wielka Brytania) 4:06.47
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5. Stephen Morris (Wielka Brytania)
- 4:08.92
6. Jose Martinez Morote (Hiszpania)
- 4:15.04
Jeszcze lepiej Daniel, na co dzień
uczeń Powiatowego Zespołu Szkół
nr 2 w Kościerzynie, wypadł w biegu
na 800 m. Tam w finałowym biegu
zdecydowanie pokonał swoich rywali uzyskując bardzo dobry czas
1:57.99, wyprzedzając drugiego na
mecie Stephena Morrisa o blisko
2 sekundy.
800 m - finał
1. Daniel Pek (Polska) - 1:57.99
2. Stephen Morris (Wielka Brytania)
- 1:59.82
3. Owen Miller (Wielka Brytania) 2:00.47
4. Samuel Freitas (Portugalia) 2:00.81
5. Vincent Picard (Francja) - 2:07.27
6. Nicolas Jego (Francja) - 2:11.0
Dorobek medalowy Daniela mógł
być jeszcze większy, gdyż nasz zawodnik dobrze zaprezentował się w
biegach sztafetowych 4x 200 m i 4x
400 m. Niestety na skutek błędów
kolegów z zespołu obie sztafety zostały zdyskwalifikowane.
Teraz przed Danielem kolejne starty
i przygotowania do najważniejszej
imprezy sezonu – Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie.
L. Zblewski

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.

