
Wiesci z Naszej Gminy Wiesci z Naszej Gminy 
Koscierzyna Koscierzyna 

2083-0955

Nr 8 CZERWIEC 2012 r.

Udana akcja sprzątania Gminy Kościerzyna

19 maja na terenie Gminy Kościerzy-
na odbyła się społeczna akcja sprzą-
tania przed sezonem turystycznym. 
Wszyscy, dla których ważne jest czy-
ste otoczenie, mieli okazję pomóc w 
poprawie wizerunku naszej gminy.Do 
akcji włączyła się większość sołectw 

Gminy Kościerzyna. W działania 
zaangażowali się uczniowie i ich ro-
dzice, strażacy, harcerze, członkowie 
klubów sportowych, pracownicy spo-
łecznie użyteczni, płetwonurkowie z 
kościerskiego WOPR. Akcję koor-
dynowali sołtysi. W sumie zebrano 
ponad 100 m3 śmieci. Największym 
zaangażowaniem wykazały się so-
łectwa: Puc, Dobrogoszcz, Loryniec.
Dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się do akcji sprzątania Gminy 
Kościerzyna! Tylko od nas zależy, 
czy mieszkać będziemy w czystym i 
przyjemnym otoczeniu.

K. Knopik

Jarosław Wajk z koncertem w Wielkim Klinczu
23 maja Zespół Kształcenia w Wiel-
kim Klinczu zorganizował spotka-
nie z Jarosławem Wajkiem, byłym 
wokalistą „Oddziału Zamknięte-
go”, autorem i wykonawcą recita-
lu profilaktycznego „Jutro jest…
wtedy pochylisz się nad sobą”. W 
spotkaniu wzięli udział uczniowie z 
klas II i III gimnazjum w Wielkim 
Klinczu, Łubianie i Wąglikowicach. 
Podczas recitalu, mającego charak-
ter pamiętnika duchowego, artysta, 
który wiele lat borykał się z alko-
holizmem i narkomanią opowiadał 
i śpiewał o samotności, zwątpie-

niu, swoich ucieczkach w „sztucz-
ne raje” i walce o trzeźwe życie. 
Przestrzegał młodych ludzi przed 
zgubnymi nałogami i  podkreślał  
współczesny problem braku miłości 
i zrozumienia wśród najbliższych. 
Świadectwo człowieka, który wy-
szedł z piekła nałogu, było dla mło-
dych ludzi szczególnie poruszające 
i przekonujące. Dostarczyło cen-
nego źródła informacji oraz pozy-
tywnych wzorców postępowania, 
budowania relacji międzyludzkich  
i dokonywania właściwych wyborów.

Red.

Prace budowlane przy przed-
szkolu samorządowym w Skorze-
wie dobiegają końca. Placówka 
oświatowa ma zacząć funkcjono-
wać od nowego roku szkolnego. 
Już w tej chwili zainteresowanie 
rodziców i dzieci jest ogromne. 
Szybko zapełnia się lista przed-
szkolaków, zostało już tylko kilka 
wolnych miejsc. To potwierdza, 
że decyzja o budowie przedszko-
la była trafna - zapotrzebowanie 
społeczne na tego typu placówkę 
jest bardzo duże. Koszt realizacji 
inwestycji szacuje się na 2,7 mln 
zł. Gmina Kościerzyna w ramach 

projektu planuje również moder-
nizację kotłowni, doprowadzenie 
centralnego ogrzewania do sali 
wiejskiej i remizy strażackiej, a 
także powstanie parkingu oraz 
placu zabaw. W budynku powsta-
ną trzy sale przeznaczone do za-
jęć przedszkolnych oraz trzy sale 
przeznaczone dla szkoły. Dodat-
kowo ramach prac budowlanych 
cały kompleks nowego budynku 
szkolno-przedszkolnego oraz sali 
wiejskiej i remizy uzyska jednoli-
ty zewnętrzny wygląd. 

G. Świtała

Przedszkole w Skorzewie już prawie gotowe
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Ratujemy i uczymy ratować

18 maja w Warszawie odbył się ogól-
nopolski finał konkursu „Ratujemy i 
uczymy ratować”. Województwo 
Pomorskie reprezentowały dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Wielkim 
Klinczu. Organizatorem Konkur-
su była Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Zakres tema-
tyczny Konkursu obejmował: bez-

pieczeństwo, sprawdzenie przytom-
ności, numery ratunkowe (999, 998, 
997, 112), wezwanie pomocy, spraw-
dzenie oddechu, pozycja boczna, re-
suscytacja krążeniowo-oddechowa 
(RKO), łańcuch przeżycia. Nasza 
reprezentacja w składzie: uczniowie 
z klasy drugiej szkoły podstawowej 
Jowita Trzcińska, Kacper Pobłocki, 

Patrycja Wierzba, Patryk Dąbrow-
ski oraz nauczycielka Beata Ceplin 
- wygrała 3 konkurencje, w klasy-
fikacji generalnej zajęła 11 miejsce. 
Celem Konkursu było propagowanie 
podstawowych czynności ratujących 

życie wśród uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców. Sprawdzanie umiejęt-
ności uczniów, nabytych w ramach 
Programu Edukacyjnego „Ratujemy 
i Uczymy Ratować.”

Red.

Harcerze zwiedzali Europę

W dniach 26 kwietnia – 5 maja 2012 
r. harcerze z gminy Kościerzyna 
uczestniczyli w wycieczce  na trasie 
Łubiana - Wielki Klincz – Wiedeń – 
Wenecja – Florencja – Rzym - Monte 
Casino – Monachium - Łubiana. Pod-

czas wyjazdu udało nam się zwiedzić 
między innymi Pałac Cesarski, Ka-
tedrę Koronacyjną Cesarzy Austrii, 
plac św. Marka w Wenecji, płynąć 
tramwajem wodnym. Św. Klara i 
Franciszek również przyjęli nas w 
Asyżu… Widok Florencji z renesan-
sowymi zabytkami powalił nas na ko-
lana… W Rzymie zobaczyliśmy czte-
ry Bazyliki z relikwiami św. Piotra, 
Pawła i bł. Jana Pawła II oraz wielu 
innych świętych. Odwiedziliśmy 
również najbardziej polski cmentarz 
na półwyspie Apenińskim, tj. Monte 
Casino, gdzie odśpiewaliśmy hymn 

narodowy z modlitwą harcerską oraz 
uczestniczyliśmy we mszy św. By-
liśmy również goszczeni przez Pa-
pieża Benedykta XVI na placu św. 
Piotra. Miejsca, które odwiedziliśmy 
były przepiękne i niesamowite. Nie 
sposób o wszystkich wspomnieć… 
Wszędzie przyjmowani byliśmy bar-
dzo serdecznie i życzliwie. Harcerze 
bardzo dziękują za pomoc w przygo-
towaniach i organizacji opisywanego 
przedsięwzięcia: Urzędowi Gminy 
Kościerzyna oraz wspaniałym kie-
rowcom PKS Kościerzyna. Nadmie-
nić należy, że wspólnie z harcerzami 

w wycieczce brali udział przedsta-
wiciele ZKP Oddział w Łubiane, 
którego członkowie w kaszubskich 
strojach wyróżniali się w wielu miej-
scach, które odwiedziliśmy.

phm. P. Kwidziński

Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
1.  Powstaną „Stolemowe Szlaki”
Gmina Kościerzyna pozyskała dofi-
nansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na realizację projektu pt. 
„Stolemowe Szlaki”, w ramach które-
go wybudowana zostanie sieć obiek-
tów małej infrastruktury turystycznej 
w sześciu miejscowościach gminy. 
Zadanie będzie realizowane: nad je-
ziorem Jelenie we Wdzydzach, nad 
jeziorem Zagnanie w Wielkim Pod-
lesiu oraz nad jeziorem Dobrogoszcz 
w Dobrogoszczu, w Stawiskach oraz 
w centrum Częstkowa i Kalisk Ko-
ścierskich. Przyznane dofinansowa-
nie z funduszy europejskich to kwota 
1.452.582,35 zł.

2. Orkiestra Dęta „Gmina Koście-
rzyna”?
Jest szansa na powstanie Orkiestry 
Dętej „Gmina Kościerzyna”. Na opu-
blikowanej liście operacji wybranych 
do dofinansowania w ramach zakresu 
„Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa” przez Lokal-
ną Grupę Rybacką Mòrénka na trze-
cim miejscu znalazł się projekt Gmi-
ny Kościerzyna dotyczący utworzenia 
sekcji muzycznej dla młodzieży w 
Ośrodku Kultury i Edukacji w No-
wym Klinczu – Orkiestry Dętej „Gmi-
na Kościerzyna”. Pomysł utworzenia 
orkiestry dętej Gminy Kościerzyna to 
odpowiedź na sygnały pochodzące od 

młodych uzdolnionych mieszkańców 
Gminy, którzy chcieliby zaprezen-
tować swoje talenty i swoim udzia-
łem upiększyć uroczystości gminne. 
Przewidywany koszt tego zadania to 
47.539 zł, wnioskowana kwota dofi-
nansowania to 32.852 zł. 

3. GOPS pisze projekty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przygotował w ostatnim czasie 
kilka wniosków o dofinansowanie 
projektów. Obecnie czekamy na roz-
strzygnięcie konkursów: w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej,  w 
ramach programu „Świetlica - Dzieci 
- Praca” na rzecz wsparcia dziecka 
i rodziny w gminie w latach 2011-
2015 - wnioskowana kwota dotacji 

to 40.000 zł oraz na projekt „Rodzina 
bez przemocy”, który chcemy realizo-
wać w ramach Programu Osłonowe-
go „Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie – edycja 2012” - wnioskowana 
kwota dotacji to 45.500 zł. GOPS bie-
rze również udział w projekcie syste-
mowym „Zainwestuj w siebie - masz 
ogromne możliwości”, finansowa-
nym ze środków EFS. Na rok 2012 i 
2013 GOPS pozyskał kwotę 543.766 
zł z przeznaczeniem na zwiększenie 
zatrudnienia i podniesienie kompe-
tencji zawodowych osób długotrwale 
bezrobotnych, niepełnosprawnych i 
korzystających z pomocy społecznej.
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Kolejne miejscowości będą miały kanalizację
Na terenie gminy Kościerzyna z 
kanalizacji sanitarnej korzystają 
mieszkańcy Wielkiego Klincza, 
Małego Klincza, Łubiany, Wdzydz, 
Kornego, Dobrogoszcza i Kalisk. 
Obecnie dobiega końca budowa 
kanalizacji dla miejscowości Sko-
rzewo, Kościerzyna Wybudowanie 
i Nowa Wieś. Wraz z początkiem 
wiosny rozpoczęła się realizacja 
kolejnego gminnego projektu: 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej z rurociągiem tłocznym, 
grawitacyjnym, przepompow-
niami ścieków i przyłączami dla 
miejscowości Nowy Klincz, Ko-
ścierska Huta”. Powszechne za-
opatrzenie mieszkańców Nowego 
Klincza i Kościerskiej Huty w 
wodę, narzuca konieczność roz-

wiązania gospodarki ściekowej w 
tych miejscowościach. Ścieki by-
towo-gospodarcze, w miejscowo-
ściach bez sieci kanalizacji sanitar-
nej, gromadzone są w zbiornikach 
bezodpływowych, które jak wska-
zuje praktyka, często są nieszczel-
ne i przyczyniają się do zatruwania 
środowiska. Na terenie Nowego 
Klincza i Kościerskiej Huty w 
ostatnich latach intensywnie roz-
wija się budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne. Gmina Ko-
ścierzyna zakończyła przebudowę 
i modernizację oczyszczalni w 
Wielkim Klinczu. Możliwości roz-
budowanej oczyszczalni pozwa-
lają na przyjęcie ścieków z całej 
wschodniej części gminy. Oczysz-
czenie ścieków przed ich odpro-

wadzeniem do rzeki Wierzyca 
uporządkuje gospodarkę ściekową 
pozwalając na likwidację starych 
szamb, zapewni ochronę wód po-
wierzchniowych i ograniczy nie-
kontrolowany zrzut ścieków sani-
tarnych do gruntu. Dokumentacja 
projektowa zakłada budowę na ob-
szarze Nowego Klincza i Kościer-
skiej Huty prawie 7,5 km rurocią-
gu grawitacyjnego, ponad 6,5 km 
rurociągu ciśnieniowego (tłocz-
nego), budowę 10 przepompowni 
ścieków. Gmina Kościerzyna na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w tych miejscowościach uzyskała 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. Wniosek o dofinan-
sowanie złożony w styczniu 2011 
roku przeszedł pozytywnie wery-

fikację w Departamencie Progra-
mów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. W 
ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (PROW) 
Gmina uzyskała wsparcie w wy-
sokości 50% kosztów kwalifiko-
walnych inwestycji. W postępo-
waniu przetargowym na realizację 
inwestycji wpłynęło 25 ofert po-
tencjalnych wykonawców. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Instalacyjno-Sanitarne i Remon-
towo-Budowlane „SKIBIŃSKI” 
z Sierakowic, która zaoferowała 
wykonanie zadania za kwotę 2 767 
500 złotych brutto.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013.

Nowy herb Gminy w opracowaniu
Rada Gminy Kościerzyna na po-
czątku roku 2012 postanowiła, że w 
ramach obchodów jubileuszu 20-le-
cia Gminy Kościerzyna ufunduje 
sztandar. W tym celu został przygo-
towany projekt sztandaru i przedsta-
wiony radnym, a po ich akceptacji, 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, projekt taki przesłano 
do Komisji Heraldycznej działają-
cej przy Ministerstwie Administra-
cji i Cyfryzacji w Warszawie. Jak 
wielkie było zdziwienie wszystkich 
kiedy okazało się, że herb, którym 
gmina posługuje się od 20 lat, nie 
jest prawidłowy i posługiwanie się 
nim oraz tworzenie z jego wizerun-
kiem sztandaru nie powinno mieć 
miejsca. Prawidłowy herb musi być 
zgodny z zasadami heraldyki i tym 
samym przyjęty przez wspomnianą 
Komisję Heraldyczną. W uzasad-
nieniu swojej decyzji przewodni-
czący Komisji Heraldycznej Pan 

Paweł Dudziński w piśmie znak: 
DAP-KH-78-94/12/GL KH-1822 
z dnia 27.03.2012 r. napisał: Herb 
Gminy wywiedziony został z her-
bu miejskiego, nawiązującego do 
kościerskiej legendy. Mówi ona o 
mieszkańcu Kościerzyny, który zabił 
groźnego niedźwiedzia. Wydarzenie 
miało mieć miejsce pod dębem, któ-
ry widnieje na kościerskim herbie. 
Pomijając wyjątkowo niefortunną 
stylizację godeł, należy podkreślić, 
że wykorzystanie herbu miejskiego 
w herbie gminnym byłoby uzasad-
nione gdyby miasto stanowiło inte-
gralną część obszaru gminy. Godła 
herbowe pozbawione zostały linii 
konturowych, są barwnymi plama-
mi, co jest zaprzeczeniem sztuki 
heraldycznej. W załączniku 2 do 
Statutu Gminy Kościerzyna pojawia 
się określenie „podłoże…pofalo-
wane” oraz „fałdy” na określenie 
półkolistych pasów w podstawie 

tarczy. Znamionują one brak wie-
dzy heraldycznej projektanta herbu. 
Umieszczenie barwy błękitnej na 
zielonej przeczy zasadzie altermarii 
heraldycznej (kontrast), która nie 
przewiduje kładzenia barwy na bar-
wę, tylko zestawienie barwa-metal. 
Metalami określa się złoto (żółć) i 
srebro (biel), barwy to czerwień, 
błękit, zieleń i czerń. Czyni to herb 
niemal nieczytelnym, a zatem niwe-
czy jego podstawową funkcję jako 
znaku identyfikacyjnego. Należało-
by zatem podjąć działania, poparte 
rzetelnymi badaniami historyczny-
mi i regionalnymi, zmierzające do 
stworzenia znaku heraldycznego nie 
będącego zapożyczeniem symboliki 
miejskiej. Powinna zamknąć je pra-
ca plastyka, obeznanego z regułami 
heraldycznymi.
Biorąc pod uwagę stanowisko Ko-
misji Heraldycznej, podjęto starania 
polegające na stworzeniu nowego 

herbu Gminy Kościerzyna, zgod-
nego z tradycją, specyfiką naszych 
ziem i zasadami heraldycznymi. 
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy 
Kościerzyna radni i sołtysi większo-
ścią głosów zaakceptowali przyjęty 
kierunek – wstępny wygląd herbu, 
który zawierał następujące elemen-
ty i kolory: niedźwiedź trzymają-
cy rybę na żółtym tle wychodzący 
z wody. Te elementy w heraldyce 
mają swoje symboliczne, umówione 
kształty i kolory. Obecnie specjaliści 
z dziedziny heraldyki, którzy podjęli 
się przeprowadzenia badań histo-
rycznych, zaproponowania wyglądu 
herbu i napisania uzasadnienia oraz 
przeprowadzenia projektu przez 
obrady Komisji Heraldycznej przy 
Ministerstwie Administracji i Cy-
fryzacji w Warszawie kończą swoje 
prace. 

G. Świtała  
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nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ, 
zapisanych w KW GD1E/00015187/3, ozn. nr :

- 194 o pow. 0,1079 ha, cena wywoławcza netto 39.601 zł. wadium 3.960 zł. 
- 195 o pow. 0,1079 ha, cena wywoławcza netto 39.601 zł. wadium 3.960 zł. 
- 196 o pow. 0,1079 ha, cena wywoławcza netto 39.601 zł. wadium 3.960 zł. 
- 205 o pow. 0,1079 ha, cena wywoławcza netto 39.601 zł. wadium 3.960 zł. 
- 206 o pow. 0,1079 ha, cena wywoławcza netto 39.601 zł. wadium 3.960 zł. 
- 207 o pow. 0,1079 ha, cena wywoławcza netto 39.601 zł. wadium 3.960 zł. 
- 208 o pow. 0,1067 ha, cena wywoławcza netto 39.162 zł. wadium 3.916 zł. 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną;

- 221 o pow. 0,2087 ha, cena wywoławcza netto 82.499 zł. wadium 8.250 zł.
- 222 o pow. 0,2075 ha, cena wywoławcza netto 82.026 zł. wadium 8.203 zł. 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod tereny zabu-
dowy rzemieślniczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do ceny osiągniętej  
w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Działki uzbrojone są w sieć wodociągową 

i kanalizacyjną. 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012r. o godz. 9.00 w urzędzie gminy pok 7. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium,  
w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 25 czerwca 2012 r. (podając na dowodzie 

wpłaty nr działki). 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu.  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknię-

cia przetargu. 

W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Koszty za-

warcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomo-
ści, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu  

na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 7 lub telefonicznie pod  
nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.

Nr 8 Czerwiec 2012 r.

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA
Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. (58)686-59-81

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
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Remonty i inwestycje w Gminie Kościerzyna

Dla realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych dróg będących w 
gestii Zakładu Komunalnego opra-
cowano harmonogram, który zakła-
da łącznie 21 inwestycji i 13 zadań 
remontowych na kwotę ponad 3 
mln zł. Ponadto zrealizowanych 
będzie 26 mniejszych zadań, które 
zgłaszali mieszkańcy na zebraniach 
wiejskich, za kwotę 140 tys. zł.  W 
dziale wodociągi i kanalizacja zre-
alizowanych zostanie 17 zadań na 
kwotę 1,9 mln zł. W planie na 2012 
rok przewidziano też montaż 23 
punktów świetlnych. Po wykonaniu 
projektów budowlanych i wyborze 
wykonawcy w drodze przetargów, 
Zakład Komunalny sukcesywnie 
będzie przystępować do wykonaw-
stwa. Jednym z pierwszych zadań 
będzie położenie nawierzchni as-
faltowej na ul. Sadowej i Długiej w 
Łubianie. Wykonawcą będzie firma 

„DROMOS” S.A. z Kartuz. Termin 
zakończenia prac wyznaczono do 10 
lipca br. Do 28 lipca, także w Łubia-
nie, powinna zakończyć się budo-
wa pierwszego etapu kanalizacji i 
wodociągu na osiedlu „pod lasem”. 
Wykonawcą będzie firma Zakład 
Usług Wielobranżowych Franci-
szek Kulaszewicz z Kościerzyny. 
Kolejne zadania Zakład Komunal-
ny planuje wykonać w Zieleninie 
– nawierzchnia asfaltowa o długości 
400 m, w Skorzewie – nawierzch-
nia asfaltowa na ul. Kasztanowej o 
długości 220 mb, w Kornem – na-
kładka asfaltowana na głównej dro-
dze dojazdowej o długości 550 mb. 
Trwają prace projektowe kolejnych 
inwestycji drogowych: w Kaliskach 
– nowa nawierzchnia asfaltowa z 
chodnikiem przy starej szkole, w 
Skorzewie – nowa nawierzchnia na 
ul. Starowiejskiej, w Kościerskiej 

Hucie – chodnik w kierunku Nowej 
Wsi, w Małym Klinczu – 2 odcinki 
nowych asfaltów o długości ok. 240 
mb, w Wąglikowicach – położenie 
nowej warstwy asfaltu na drodze 
do Czarliny na długości ok. 1 km 
wraz z wjazdami od strony Czarli-
ny. Niebawem Zakład Komunalny 
przystąpi do długo wyczekiwanej 
inwestycji w Grzybowie tj. wyko-
nanie zejścia (schodów) od drogi 
powiatowej na wysokości sklepu 
spożywczego. Oczekiwane jest też 
pozwolenie na budowę kanalizacji 
sanitarnej na ul. 8 Marca w Wiel-
kim Klinczu. Na ulicy tej zostanie 
położona także nowa nawierzch-
nia asfaltowa. Nową lokalizację 
uzyska  przystanek PKS, przy ul. 
Kościerskiej w Wielkim Klinczu.  
Nawierzchnie z płyt betonowych 
położone zostaną w Wąglikowicach 
(ul. Jeziorkowo), w Kłobuczynieb- 
droga pod Szymbark, w Sarnowach 
– 100 mb na nowym osiedlu. Nowe 
chodniki powstaną w Wąglikowi-
cach (ul. Rajska), w Skorzewie – ul. 
Rzemieślnicza, w Nowej Wsi – cen-
trum, w Niedamowie – przy szkole. 
Ekipa drogowa Zakładu Komunal-
nego położyła już nowe chodniki 
przy ul. Gościeradzkiej i 2 Pułku 
Szwoleżerów w Wielkim Klinczu. 
Trwają prace przy przebudowie 
chodnika w centrum Szenajdy na 
długości ok. 300 mb. Z większych 
zadań remontowych należy też wy-
mienić nakładkę asfaltową na ul. 
Zakładowej w Łubianie, wymia-
nę konstrukcji drewnianej mostu z 
remontem odcinka drogi w Grzy-

bowskim Młynie, a także nakładkę 
asfaltową na długości 400 m w Ma-
łym Podlesiu. W Nowej Kiszewie 
przewiduje się modernizację drogi 
gminnej w rejonie skrzyżowania z 
drogą wojewódzką. W zakresie sieci 
wodnokanalizacyjnych rozbudowa-
ne zostaną wodociągi w Grzybowie, 
Sarnowach, Dobrogoszczy, Nowym 
Klinczu, Kaliskach, Kościerzynie 
Wybudowaniu, Wąglikowicach i 
Skorzewie. Zakończyły się inwesty-
cje na ujęciu wody w Kłobuczynie 
(wymiana pomp z nowym falow-
nikiem) , która powinna poprawić 
parametry pracy sieci w miejsco-
wościach, które są zasilane z tego 
ujęcia. Podpisana została umowa na 
projekt zwodociągowania wsi Sta-
wiska. Wszystkie zaplanowane za-
dania powinny być zakończone do 
końca listopada 2012 roku.

Z. Malek

Rodzice z Kalisk wnioskują o utworzenie gimnazjum
Na ostatnią sesję Rady Gminy 
Kościerzyna, która odbyła się 
w dniu 24 maja, na salę obrad 
przybyło ponad 40 mieszkańców 
Kalisk Kościerskich oraz ościen-
nych miejscowości – rodziców 
dzieci uczęszczających do Szko-
ły Podstawowej w Kaliskach. 
Powodem tych odwiedzin było 
niezadowolenie z decyzji Komi-
sji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Spraw Socjalnych, która nie wy-
raziła zgody na powstanie pierw-
szej klasy gimnazjalnej w Kali-
skach. Klasa taka miałaby być 
klasą zamiejscową funkcjonującą 
w ramach gimnazjum w Wielkim 
Klinczu. 

Red.
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Inwestycja w drogi gminne w 2012 roku
L.p. Miejscowość Droga/Chodnik Charakter remontu

Przewidy-
wany
 koszt

1. Mały Podleś remont drogi asfaltowej 
Mały Podleś- Nowy Podleś remont na odcinku ok. 400 mb 90 000

2. Wielki Klincz ul. 8-go Marca asfalt   180 000

3. Grzybowo zejście z drogi powiatowej 
do wsi Grzybowo

zejście z drogi powiatowej do wsi Grzybowo - prowadzącego 
przez dz. Nr 170 (droga gminna) - dojście do sklepu 35 000

4. Łubiana ul. Sadowa wykonanie nawierzchni asfaltowej 250 000

5. Szenajda przez wieś położenie polbruku na chodniku ok. 300 mb - szerokość 1 m 30 000

6. Niedamowo chodnik - szkoła chodnik wokół szkoły i odcinek do szkoły 20 000

7. Niedamowo droga na Hamerberg w kier. Państwa Skrzyńskich - duża skarpa - należy zrobić fundament i murek 
oporowy na odcinku ok. 150 mb 20 000

8. Nowa Kiszewa Nowa Kiszewa-Dębogóry położenie asfaltu oraz zebranie skarpy przy wjeździe na drogę nr 214 30 000

9. Czarlina Czarlina-Wąglikowice naprawa drogi asfaltowej na tym odcinku 240 000

10. Kaliska centrum wsi położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w kier. starej szkoły + ułożenie nowego 
krawężnika 167 000

11. Skorzewo ul. Kasztanowa, Starowiej-
ska, Ogrodowa, Kwiatowa wykonanie łącznika ul. Kasztanowej z ul. Łakową 200 000

12. Mały Klincz droga w kierunku Państwa 
Jakubek dywanik asfaltowy ok. 95 mb 75 000

13. Zielenin droga przez wieś dokończenie asfaltu 400 mb 250 000

14. Kaliska droga gminna - 
wjazd na stację paliw

przebudowa odcinka nowej drogi gminnej - projekt w uzgodnieniu z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 47 000

15. Wąglikowice ul. Rajska położenie chodnika  20 000

16. Korne droga główna remont nawierzchni drogi głównej 120 000

17. drogi gminne różne drogi gminne remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych-większe łaty na drogach do Łubiany, 
Wielki Podleś-Wielki Klincz, Stawiska-Szenajda, Nowa Wieś, Kłobuczyno - 3000 m2 180 000

18. Dobrogoszcz Dobrogoszcz-Dąbrówka dokończenie remontu tej drogi 15 000

19. Puc droga w kierunku 
Dobrogoszcza

odprowadzenie wody z poboczy drogi Puc kierunek Dobrogoszcz 
z wymierzeniem i wyremontowaniem tłuczniem lub asfaltem 25 000

20. Grzybowski 
Młyn droga i most we wsi wymiana kontrsukcji drewnianej mostu na rzece Trzebiocha + remont nawierzchni 

drogi ok. 100 m 30 000

21. Wąglikowice ul. Jeziorna ułożenie płyt na dł. 300 m 100 000

22. Wąglikowice ul. Pogodna z ul. Pogodnej na ul. Czarlińską nanoszony jest piasek - położenie kilku metrów płyt 7 000

23. Kościerska 
Huta kierunek Nowa Wieś rozbudowa chodnika do działki Państwa Rapskich w stronę Nowej Wsi 50 000

24. Nowa Wieś wieś położenie chodnika we wsi 45 000

25. Wielki Klincz ul. Szwoleżerów chodnik po jednej stronie - po drugiej wykonanie wjazdów 30 000

26. Wielki Klincz ul. Gościeradzka przedłużenie chodnika na ul. Gościeradzkiej do ul. Hallera 15 000

27. Wielki Klincz ul. Kościerska budowa przystanku PKS 30 000

28. Skorzewo ul. Starowiejska położenie dywaniak asfaltowego wraz z chodnikami 140 000

29. Skorzewo ul. Rzemieślnicza wykonanie chodnika 50 000

30. Kłobuczyno pod Szymbark położenie płyt YOMB na dł 100 mb x 4 m 35 000

31. Korne główna ulica wykonanie asfaltu 160 000

32. Mały Klincz droga przez wieś droga k/Koali + droga w kier. Bure Misie - ok. 140 m 110 000

33. Łubiana ul. Zakładowa - obok za-
kładu ZPS "LUBIANA" wykonanie i remont nawierzchni asfaltowej - droga gminna o nr ewe. 187036G 130 000

RAZEM 2 926 000



Inwestycje wodno-kanalizacyjne w 2012 roku
L.p. Miejcowość Zadanie Przewidziane koszty

1. Kłobuczyno nowy falownik + 2 pompy 50 000
2. Grzybowo wodociąg do nowego osiedla mieszkaniowego (projekt wykonał zainteresowany) - 200 mb 20 000
3. Sarnowy wykonanie wodociagu - 1600 mb 160 000
4. Dobrogoszcz (dr. Nr 448) wodociąg ok. 270 mb (projekt wykona sam zainteresowany) 20 000
5. Wielki Klincz ul. 8-go marca - wykonanie kanalizacji 40 000
6. Łubiana wodociąg (I etap) na osiedlu "pod lasem" 256 mb 37 000
7. Łubiana kanalizacja (I etap) na osiedlu "pod lasem" 170 000
8. Kościerzyna Wybudowanie wodociąg do nowego osiedla firmy ATLANT 14 000
9. Wąglikowice wodociag do Państwa Lass (dokłada się w 50%) 10 000
10. Skorzewo rozbudowa wodociagu w kierunku Skorzewo Młyn - 850 mb - przejście pod rzeką 70 000
11. Stawiska projekt budowlany wraz z pozowoleniem wodociągu dla miejscowości Stawiska 30 000
12. Stare Nadleśnictwo podłączenie wodociągu i kanalizacji do systemu miejskiego 180 000
13. Kaliska rozbudowa wodociągu w kierunku Państwa Bachewicz 150 mb 15 000
14. Kaliska rozbudowa kanalizacji w kierunku Państwa Bachewicz 180 mb 36 000
15. Kościerska Huta-Nowy Klincz spięcie wodociągu - 750 mb 75 000
16. Garczyn projekt kanalizacji - obozowisko 15 300
17. Łubiana modernizacja ujęcia wody 980 000

RAZEM 1 922 300

Postulaty z zebrań wiejskich do realizacji w 2012 roku
L.p. Miejcowość Zakres robót Przewidywany koszt

1. Mały Podleś wymienić uszkodzone płyty na drodze do Wielkiego Klincza (z demontażu w Wielkim Klinczu) 2 000
2. Mały Podleś położyć płyty betonowe na drogę do Państwa Kreft (podjazd) 3 000
3. Mały Podleś lustro na skrzyżowaniu w Wielkim Podlesiu 700
4. Dobrogoszcz przepust pod drogą asfaltową do przebudowy 5 000
5. Dobrogoszcz rurociąg odprowadzający wody opadowe obok cmentarza 10 000
6. Nowa Kiszewa droga do Szenajdy - wyrównać 2 000
7. Sarnowy płyty YOMB na stromym podjeździe – 100 m 30 000
8. Mały Klincz położyć płytki przed salą wiejską 1 500
9. Mały Klincz oznakowanie ulic na nowym osiedlu – 10 tabliczek 4 000

10. Mały Klincz poszerzyć drogę – likwidacja skarpy 2 000
11. Nowy Klincz położyć płyty YOMB pod tory PKP 10 000
12. Nowy Klincz likwidacja skarp przy drodze pod PKP 3 000
13. Łubiana utwardzić drogę za ul. Leśną 5 000
14. Zielenin 2 m rury – średnica 500 200
15. Zielenin udrożnić ścieżkę do cmentarza 5 000
16. Puc drenaż przy drodze do Dobrogoszcza 3 000
17. Puc drenaż od stawu w Dąbrówce 3 000
18. Wielki Klincz usypanie wału pod Gościeradz 1 000
19. Sycowa Huta odsiewki na odcinek drogi przy Pomniku Leśnika w Szarlocie 4 000
20. Wąglikowice spływ wody z płyt betonowych 2 000
21. Kośc. Wybud. polepszyć stan przejścia dla pieszych do Kościerzyny (tłuczeń) 3 000
22. Cząstkowo wyrównać i utwardzić drogę do Państwa Tryba – 1 km 20 000
23. Cząstkowo droga ze wsi do Pana Kulaszewicz – 1 km 7 000
24. Cząstkowo ściąć skarpy przy drodze do Skorzewa (przy asfalcie) 4 000
25. Korne studnie chłonne obok Państwa Bobrowskich 4 000
26. Gostomie wyrównać drogę do Cząstkowa – 4 km 4 000

RAZEM 138 400
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Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Kościerzyna, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadań 
publicznych w 2012 roku. Prezentujemy wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe:

Nazwa oferenta Nazwa zadania Liczba 
punktów

Wysokość 
dotacji

Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki II Noc Świętojańska na sportowo 79 2000

Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki II Turniej Kaszubskiej Baśki „O niedźwiedzią łapę” 79 2000

Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki II Spływ Kajakowy „Poznaj swoją gminę i Pomorze” 68 0

Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz XIV Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody 
we Wdzydzach Kiszewskich 98 2000

Stowarzyszenie Przyjaciół Wdzydz VIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Burczybas” 
oraz XIII Regaty  o Puchar Stolema 110 2000

Kółko Rolnicze – KGW 
w Małym Klinczu Nordic Walking w Małym Klinczu 82 1200

Kółko Rolnicze – KGW 
w Małym Klinczu Festyn Rodzinny w Małym Klinczu 93 1510

UKS „Wodniacy Garczyn” Regaty o puchar Wójta Gminy Kościerzyna 100 2500

Kółko Rolnicze w Nowej Wsi 
Kościerskiej

Festyn rekreacyjno-sportowy w Nowej Wsi 
„W zdrowym ciele – zdrowy duch” 97 2600

Kółko Rolnicze w Nowej Wsi 
Kościerskiej Wycieczka rowerowa do Szymbarku 77 0

Kółko Rolnicze – KGW 
w Wąglikowicach

Integracyjny Spływ Kajakowy dla mieszkańców sołectwa 
Wąglikowice 85 1430

Kółko Rolnicze – KGW w
 Wąglikowicach Wycieczka pokoleniowa dla wszystkich 58 0

Kółko Rolnicze – KGW 
w Loryńcu

Sport uprawiać każdy może – utworzenie sekcji Nordic Walking 
w Kole Gospodyń Wiejskich w Loryńcu oraz jej promocja 80 2200

Kościerski Klub Morsów Forrest Gump Cykliczne spotkania Morsów 80 1500

Kościerski Klub Morsów Forrest Gump Poznaj gminę Kościerzyna na sportowo 92 950

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocz-
towych Zarząd Oddziału Kościerzyna

Organizacja lotów gołębi pocztowych i współzawodnictwo na 
szczeblu ogólnopolskim, okręgowym, oddziałowym i sekcyjnym 81 2000

KGW w Kościerskiej Hucie Rodzinny Festyn Sportowy 98 2560

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kościerzyna Festyn sportowy – żyjmy zdrowo 104 1020

RAZEM 27470
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Mecz LOTOS Trefl Gdańsk - Gmina Kościerzyna
W piątkowe popołudnie 25.05.2012 r. 
w Hali Sportowej w Wielkim Klin-
czu rozegrany został towarzyski 
mecz piłki siatkowej pomiędzy 
reprezentacją Gminy Kościerzyna  
a drużyną Lotosu Trefl Gdańsk 
na co dzień grającą w Plus Lidze 
(najwyższym szczeblu rozgrywek  
w Piłce Siatkowej). Gminę Koście-
rzyna reprezentowali mieszkańcy 
oraz pracownicy urzędu. Gdańsz-
czanie nie pozostawili najmniej-
szych złudzeń swoim rywalom, w 
trój setowym boju pewnie pokonali 
reprezentację gminy (6:25; 7:25; 
17:25), która dopiero w trzecim 
secie stawiła opór. Spotkanie było 
okazją bliższego zapoznania się z 
zawodnikami Trefla, zrobienia pa-
miątkowego zdjęcia czy też zdoby-
cia autografu. Pomysłodawcą oraz 
organizatorem meczu był Zakład 
Sportu, Kultury i Turystyki.

M. Helta

Zgodnie z nową ustawą „śmiecio-
wą” najpóźniej od 1 lipca 2013 
roku właścicielem odpadów komu-
nalnych wytworzonych na naszych 
posesjach będzie gmina. Ustawa 
ta nakłada szereg obowiązków na 
gminy dotyczących zapewnienia 
objęcia wszystkich właścicieli zor-
ganizowanym systemem odbiera-
nia wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych. Koniecznym wa-
runkiem sprawnego funkcjono-
wania tej ustawy jest zapewnienie 

odpowiednich warunków systemu 
selektywnego zbierania odpadów, 
tak aby możliwe było ogranicze-
nie składowania odpadów ulegają-
cych biodegradacji, wydzielenie z 
odpadów komunalnych odpadów 
niebezpiecznych, osiągnięcie od-
powiedniego poziomu odzysku i 
recyklingu odpadów opakowanio-
wych (papier, tektura, plastik, szkło, 
metale). W związku z tym niezbęd-
ne stanie się selektywne zbieranie 
odpadów już tam, gdzie powstają, 
czyli u każdego z nas, co wiąże się 
z posiadaniem kilku pojemników na 
różne rodzaje śmieci. Jeżeli wspól-
nie nie uzyskamy odpowiedniego 
poziomu selektywnego zbierania 
i odzyskiwania tych odpadów, na 
gminę nakładane będą ustawowo 
przewidziane kary. W wojewódz-
kim planie gospodarowania odpa-
dami, który ma zostać uchwalony 
przez Sejmik Województwa Pomor-
skiego w dniu 25 czerwca br., Gmi-

na Kościerzyna zostanie przypisana 
do regionu południowego, gdzie 
głównym składowiskiem odpadów 
będzie Zakład Utylizacji Odpadów 
„Stary Las” niedaleko Starogardu 
Gdańskiego. Nasze składowisko w 
Gostomiu ma pełnić funkcję instala-
cji do składowania balastu, co ozna-
cza, że nie będzie można na nim 
składować odpadów zmieszanych, 
obecnie podstawowej kategorii od-
padów zbieranych przez nas w nie-
bieskich koszach. Aby wywiązać się 
z obowiązków wynikających z tej 
ustawy Gmina Kościerzyna wspól-
nie z 19 gminami powiatów kościer-
skiego i starogardzkiego zamierza 
utworzyć Związek Gmin Wierzyca. 
Oprócz przejęcia od samorządów 
większości zadań własnych, jakie 
wynikają z nowej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz znowelizowanej ustawy 
o gospodarce odpadami, ważnym 
powodem utworzenia tego związku 

jest obniżenie kosztów związanych 
z wprowadzeniem zmian w gospo-
darowaniu odpadami. Już od dzi-
siaj wspólnie winniśmy uczyć się 
selektywnej zbiórki odpadów, bo to 
ona zapewni nam optymalne koszty 
gospodarowania odpadami. Jednym 
z pomysłów na obniżenie kosztów 
związanych z odpadami jest se-
lektywna zbiórka popiołów, które 
szczególnie w okresie grzewczym 
są często głównym składnikiem na-
szych niebieskich pojemników. Tak 
selektywnie zbierany popiół mógłby 
być dostarczany do naszego składo-
wiska w Gostomiu, gdzie stawka 
odbioru odpadów jest niższa niż w 
Starym Lesie, a koszty związane z 
dowozem również nieporównywal-
nie mniejsze. Niestety, biorąc pod 
uwagę konieczność wprowadzenia 
w/w zmian, trzeba z dużym prawdo-
podobieństwem stwierdzić, że cena 
odbioru odpadów wzrośnie.

G. Piechowski

Zmiany w gospodarce odpadami
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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 Koście-
rzynie, 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.

Jeśli jesteś osobą współuzależnio-
ną - 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.

AL-ANON w Łubianie 
zaprasza na spotkania
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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

Ruszyła sekcja piłki nożnej w Centrum Sportu  
i Rekreacji w Skorzewie
20 kwietnia w Centrum Sportu i Re-
kreacji w Skorzewie około 20 mło-
dych piłkarzy rozpoczęło oficjalnie 
swoje pierwsze zajęcia. Piłkarze w 
wieku od 8 do 13 lat trenują dwa 
razy w tygodniu po 90 minut. Celem 
szkoły jest przekazanie dzieciom 
najlepszych wzorców szkolenio-
wych oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego. Inicjatorem pomysłu jest 
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki 
oraz UKS „Olimpijczyk” Skorze-
wo, którego młodzi piłkarze będą 
reprezentantami. W 2010 roku został 
powołany w Skorzewie KS SKO-
RZEWO, który do dnia dzisiejszego 
niestety nie rozpoczął działalności. 

Dopiero inicjatywa i zaangażowa-
nie pana Marcina Helta (pracownika 
Zakładu Sportu, Kultury i Turysty-
ki) doprowadziły do tego, że dzieci 
pożytecznie spędzają czas. Młodzi 
piłkarze mają już pierwszy sukces 
na swoim koncie. Podczas imprezy 
„Rozgrzewka przed EURO 2012”, 
która odbyła się na kościerskim Ryn-
ku, nasi reprezentanci zajęli 3 miej-
sce, co można uznać za duży sukces.
Zapraszamy wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w zajęciach, które 
odbywają się w każdy wtorek o go-
dzinie 17.00 oraz w piątki o godzinie 
16.00.

Red.

Srebrny medal dla  
Dominika Kozłowskiego

W dniach 25-27 maja w Zakliczy-
nie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Seniorów w podnoszeniu cięża-
rów. Po zaciętej walce w kategorii 
56 kg Dominik Kozłowski, za-
wodnik Klubu GKS Kościerzyna, 
zdobył srebrny medal w dwuboju 
uzyskując 216 kg, poprawiając 
tym samym swój rekord życiowy.

M. Brunka
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