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W tym roku starostami do-
żynek będą pani Lucyna Grul-
kowska i pan Stanisław Kerlin. 

Pani Lucyna Grulkowska wraz z 
mężem Wacławem gospodarują na 
gospodarstwie o powierzchni 55 ha, 
w tym 25 ha to użytki rolne, pozosta-
ła część - lasy. Samodzielnie prowa-
dzą gospodarstwo od 14 lat, przejęli 
je od rodziców męża. Państwo Grul-
kowscy mają 3 dzieci. Starszy syn 
ma 14 lat, młodszy lat 9, a córka 13 
lat. Gospodarstwo prowadzone jest 
w sposób tradycyjny – uprawa roślin, 
w których prym wiedzie żyto, ziem-
niaki i saradela, w gospodarstwie 
przeważają VI klasy bonitacji gleb i 
nie ma możliwości doboru innych od-
mian roślin wymagających lepszych 
warunków glebowych. W produkcji 

Dożynki Gminne
zwierzęcej obsada stanowi 8 szt. ma-
cior, od których prosięta są sprzeda-
wane oraz 4 szt. bydła mlecznego i 4 
opasy, od których odchody są przera-
biane na kompost, aby użyźnić słabe 
gleby. Dodatkowo pani Lucyna posia-
da 100 szt. drobiu z przeznaczeniem 
dla gospodarstwa domowego i na wy-
żywienie odpoczywających w gospo-
darstwie turystów, gdyż w roku 2005 
państwo Grulkowscy zdecydowali 
się na dodatkowe źródło dochodu i 
rozpoczęli działalność agroturystycz-
ną, która wspomaga domowy budżet. 
Pan Stanisław Kerlin od urodze-
nia jest mieszkańcem Wąglikowic. 
Ukończył Szkołę Rolniczą w Koście-
rzynie w zawodzie rolnik-ogrodnik. 
Całe życie pracuje w gospodarstwie 
rolnym – najpierw u rodziców, a od 

Zaproszenie na Dożynki Gminne
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kościerzyna na Dożynki 

Gminne, które odbędą się 4 września (niedziela) w Wąglikowicach. 

Program Dożynek:
14.00 – Msza Święta w kościele parafialnym
15.15 – uroczystości dożynkowe
15.45 – festyn dożynkowy: występy zespołów, konkursy, wystawy, sto-
iska handlowe i gastronomiczne, loteria fantowa
19.00 – losowanie nagrody głównej w loterii
20.00 – zabawa taneczna

W ramach uroczystości planowane jest również zorganizowanie 
I Turnieju Sołectw Gminy Kościerzyna. 

Język angielski, warsztaty ma-
tematyczne, kurs szybkiej nauki 
dla uczniów, a także szkolenia 
dla nauczycieli i obozy językowe 
dla najlepszych - na takie dzia-
łania Gmina Kościerzyna pozy-
skała dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Superuczeń” realizowa-
ny będzie przez Gminę Kościerzy-
na od sierpnia 2011 r. do czerwca 

Ponad 1 mln zł na zajęcia dla uczniów!
2014 r. Weźmie w nim udział 526 
uczniów szkół ze Skorzewa, Wiel-
kiego Podlesia i Wąglikowic oraz 
nauczyciele zatrudnieni w tych 
szkołach. Naszym celem jest po-
prawa wyników w zakresie języka 
angielskiego oraz przedmiotów ści-
słych, a także zwiększenie motywa-
cji do nauki wśród dzieci w latach 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

Realizacja projektu polegać bę-

dzie na: zorganizowaniu zajęć 
pozalekcyjnych z języka angiel-
skiego, warsztatów matematycz-
nych i kursu szybkiej nauki dla 
uczniów; zorganizowaniu 6 tur-
niejów wiedzy i umiejętności dla 
uczniów; zorganizowaniu obo-
zów językowych dla najlepszych 
uczniów; przeszkoleniu nauczycieli 
z innowacyjnych metod nauczania. 
Szkoły biorące udział w projekcie 

otrzymają także pomoce dydak-
tyczne oraz tablice interaktywne.

Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. War-
tość pozyskanego przez Gminę 
Kościerzyna dofinansowania to 
1 014 881,40 zł.

K. Knopik

1982 r. prowadząc swoje własne go-
spodarstwo. Gospodaruje na 41,08 ha, 
z czego prawie połowa to lasy, grun-
ty rolne stanowią 19 ha. Największą 
część w produkcji roślinnej zajmu-
ją zboża, głównie żyto, pszenżyto, 
ziemniaki i rośliny motylkowe. pro-
dukcja zwierzęca to 2 krowy i 5 opa-

sów. Do zakładów mięsnych w ciągu 
roku odstawia od 20 do 25 tuczników. 
Pan Stanisław Kerlin od 1998 r. pełni 
funkcję sołtysa sołectwa Wąglikowi-
ce. Prywatnie jest ojcem 4,5 letniej 
córki Amelii. Jego hobby to łowie-
nie ryb, najlepiej zimą spod lodu.

Red.

Starościna dożynek pani Lucyna Grulkowska z rodziną.

Starosta dożynek pan Stanisław Kerlin z rodziną.
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Młodzież ze szkół  Gminy Ko-
ścierzyna już trzeci rok wypo-
czywała w Obozowisku Garczyn. 
W trzech 10-dniowych turnusach 
uczestniczyło w sumie 75 uczniów 
ze szkół w Kaliskach, Wielkim 
Podlesiu oraz Wąglikowicach. Po-
byt w całości sfinansowany został 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 
Pomimo niesprzyjającej pogo-
dy, młodzież nie miała czasu na 
nudę. W programie pobytu zapla-

Młodzież wypoczywała w Garczynie

Podczas tegorocznych wakacji 
przeprowadzono remonty w szkołach  
na terenie Gminy Kościerzyna. Na ten 
cel w budżecie Gminy przeznaczono 
kwotę blisko 1 200 000 zł. W wyniku 
przetargów oraz  zapytań ofertowych 
wybrano najkorzystniejsze oferty i 
podpisano umowy na wykonanie w 
lipcu i sierpniu szeregu prac remon-
towych. W Szkole Podstawowej w 
Nowym Klinczu odnowiono łazienki. 
W Szkole Podstawowej w Kaliskach 
wyremontowano kominy. W Szkole 
Podstawowej w Kornem odbył się 
remont dachu, wymiana pieca i bu-
dowa komina. W Zespole Szkół w 
Skorzewie - malowanie piwnic oraz 
remont budynku gimnazjum. W Ze-

Wakacyjne remonty w szkołach
spole Szkół w Wąglikowicach odma-
lowano korytarze i wykonano remont 
dachu oraz ułożono kostkę przed 
szkołą. W Zespole Kształcenia w Łu-
bianie - remont łazienek. W dwóch 
szkołach, tj. w Szkole Podstawowej 
w Niedamowie oraz w Kłobuczy-
nie piece kaflowe zostały zastąpione 
ogrzewaniem centralnym. Najwięk-
szą inwestycją był remont centralne-
go ogrzewania w Zespole Kształce-
nia w Wielkim Klinczu, wymienione 
zostały piece, rury oraz grzejniki. 
Wszystkie te działania mają przy-
czynić się do polepszenia warunków 
nauczania w gminnych szkołach.

T. Paluszyński

nowano szereg atrakcji w postaci 
zwiedzania okolic, jak wizyta w 
Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku, wyjazd do 
Multikina, gry, zabawy, ogniska, 
dyskoteki. Dla większości dzieci 
były to pierwsze wakacje spędzo-
ne poza domem. Obozowisko co-
rocznie jest doposażane w sprzęt 
sportowy i turystyczny, z którego 
chętnie korzysta nasza młodzież. 

M. Lamkiewicz-Czechowska

W ramach akcji „Lato z Polską” 
od 11 do 20 lipca w Skorzewie prze-
bywała grupa polskiej młodzieży z 
Rosji. Samorządy gminy i miasta 
Kościerzyna gościły łącznie 18 
osób z Sankt Petersburga, Murmań-
ska i Wołogdy spędzających waka-
cje w Polsce ramach projektu  Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”. 

Młodzieży zapewniono szereg 
atrakcji, m.in. zwiedzanie Koście-
rzyny, pobyt na Wieżycy i w Szym-
barku, wizytę w skansenie we 
Wdzydzach oraz rejs po Jeziorze 
Wdzydze. Zorganizowano również 
zawody sportowe (tor przeszkód, 

Lato z Polską
przeciąganie liny, unihokej, wyści-
gi i tor przeszkód w workach, ko-
szykówka), w których wzięła udział 
także młodzież ze Skorzewa. Waż-
nym aspektem pobytu było nawią-
zanie kontaktów z rówieśnikami 
z kraju i nauka języka polskiego.

W imieniu Gminy Kościerzyna 
grupą młodzieży z Rosji opiekowa-
ła się pani Iwona Szarmach, której 
składamy serdeczne podziękowa-
nia za poświęcony czas i zaanga-
żowanie w akcję „Lato z Polską”.

Red.
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Od 11 do 15 sierpnia w Czer-
nicy odbywał się Zlot Chorągwi 
Gdańskiej ZHP. Uczestniczyło w 
nim 500 harcerzy z całego woje-
wództwa, wśród nich byli również 
druhowie z Łubiany i Wielkiego 

Zlot Chorągwi 
Gdańskiej ZHP

W dniach 7-10 lipca seniorzy 
należący do Koła PZERI w Wiel-
kim Klinczu wzięli udział w wy-
cieczce autokarowej na Podlasie 
i Białostocczyznę. Grupa, liczą-
ca 35 emerytów, przez cztery dni 
zwiedzała najciekawsze atrakcje 
przyrodnicze i historyczne pół-
nocno-wschodniej Polski. Wśród 
miejsc odwiedzonych przez senio-
rów znalazły się m.in. Białowie-
ski Park Narodowy z Rezerwatem 
Pokazowym Żubrów i Szlakiem 
Dębów Królewskich, prawosławna 
cerkiew św. Mikołaja i eksponaty 
w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym, 
Hajnówka, Białystok i Supraśl, 
arboretum w Kopnej Górze, Kru-
szyniany z drewnianym meczetem 
muzułmańskim i mizarem. Szcze-

Wycieczka Koła Emerytów 
w Wielkim Klinczu na Podlasie 
i Białostocczyznę

gółową relację z wyjazdu autor-
stwa państwa Elżbiety i Zdzisława 
Brzezińskich znaleźć można na 

Klincza. Celem spotkania było do-
skonalenie harcerskich umiejętności 
podczas różnego rodzaju warsztatów 
oraz integracja braci harcerskiej.

Red.

stronie internetowej Gminy Ko-
ścierzyna: www.koscierzyna.pl 

Red.

3 sierpnia 2011 r. zmarł Leon Nadol-
ny. Wielki Klincz stracił społecznika, 
który w przeszłości pełnił wiele waż-
nych i odpowiedzialnych funkcji. Był 
m.in. przewodniczącym Komitetu 
Gazyfikacji Wielkiego Klincza, wie-
loletnim sołtysem, radnym i człon-
kiem Zarządu Gminy Kościerzyna. 

Zmarł Leon 
Nadolny

Trwają prace nad 
rozbudową kanalizacji

Przy wsparciu środków unij-
nych Gmina Kościerzyna realizuje 
kolejne inwestycje kanalizacyjne. 
Dobiega końca rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Korne, Kaliska, Dobro-
goszcz. Rozbudowana sieć kanali-
zacji w Kornem prowadzi ścieki do 
oczyszczalni w Łubianie. Pozostałe 
miejscowości połączone zostaną 
z oczyszczalnią ścieków w Wiel-
kim Klinczu, która w styczniu br. 
została oddana do użytkowania po 
przeprowadzonej przebudowie. Ak-
tualnie „nowa” oczyszczalnia może 
przyjąć 660 m3 ścieków na dobę. 

W Kornem pozostało do podłą-
czenia około 10 posesji. Sukcesyw-
nie wykonywane są podłączenia 
w miejscowościach Dobrogoszcz 
i Kaliska. W Skorzewie do tej 
pory wybudowano prawie 8 kilo-
metrów rurociągu grawitacyjne-
go, ponad 2 kilometry rurociągu 
tłocznego, prawie 1,5 kilometra 
przyłączy do granicy posesji, oraz 

uruchomiono 5 przepompowni 
ścieków. W miejscowości Nowa 
Wieś do tej pory wykonano po-
nad 2 kilometry rurociągu grawi-
tacyjnego, prawie 4,5 kilometra 
rurociągu tłocznego, oraz urucho-
miono przepompownię ścieków. 

W najbliższym czasie ogłoszo-
ny zostanie przetarg na kolejną 
inwestycję kanalizacyjną. Dzię-
ki wsparciu środków unijnych 
sieć kanalizacji obejmie kolejne 
dwie miejscowości Gminy Ko-
ścierzyna, tj. Nowy Klincz i Ko-
ścierską Hutę. Planowane zakoń-
czenie realizacji tej inwestycji 
wyznaczono na maj 2013 roku. 

Wymienione wyżej inwestycje 
dofinansowane są dzięki środkom 
unijnym i obejmują 3 różne umowy 
o dofinansowanie, w ramach któ-
rych pozyskano dotacje w kwocie 
prawie 10 mln zł.

G. Kucharski
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16-17 lipca odbywały się uro-
czystości związane z odnowie-
niem Aktu Partnerstwa Gminy i 
Miasta Kościerzyna z niemiec-
ką Gminą Cölbe. Na zaprosze-
nie władz samorządowych oraz 
Stowarzyszenia Kościerzyna-
-Cölbe na Kaszuby przybyli 
przedstawiciele Cölbe oraz fran-
cuskiego miasta Sanary-sur-Mer.

W ramach uroczystości m.in. 
odsłonięto obelisk przy rondzie 
im. Gminy Cölbe w Kościerzynie 
(skrzyżowanie ulic Sikorskiego i 
M.C. Skłodowskiej). Miłym ak-
centem spotkania było wręczenie 
przez niemieckich gości Wójtowi 
Gminy Kościerzyna, Burmistrzowi 
Miasta Kościerzyna i Merowi Sa-
nary-sur-Mer tablic wskazujących 
odległość do partnerskiej Gminy w 
Niemczech. W odsłonięciu obeli-
sku wzięli udział m.in. Wójt Grze-
gorz Piechowski i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Zygmunt Szulist.

Główne uroczystości związa-
ne z obchodami 20-lecia partner-
stwa z Gminą Cölbe odbyły się 
17 lipca na kościerskim Rynku. W 
swoim przemówieniu Wójt Gmi-
ny Kościerzyna podkreślał bliską 
współpracę i przyjaźń, jaka łączy 
polskich i niemieckich partnerów.

Odnowiony akt partnerstwa pod-
pisali: w imieniu Gminy Cölbe: 

Odnowienie Aktu Partnerstwa z 
niemiecką Gminą Cölbe

Burmistrz Volker Carle i Prze-
wodniczący Rady Christian Höl-
ting, w imieniu Gminy Kościerzy-
na: Wójt Grzegorz Piechowski i 
Przewodniczący Rady Zygmunt 
Szulist, w imieniu Miasta Koście-
rzyna: Burmistrz Zdzisław Czu-

cha i Przewodniczący Rady Piotr 
Słomiński. Uroczystości odbywa-
ły się pod patronatem Prezyden-
cji Polski w Unii Europejskiej. 

W tym samym czasie, gdy miały 
miejsce uroczystości partnerskie, 
młodzież z Gminy Kościerzyna 

uczestniczyła w obozie żeglar-
skim, który we współpracy z nie-
mieckimi partnerami zorganizo-
wany został na niemieckiej wyspie 
Rugia w miejscowości Altefähr.

K. Knopik

Zarządzeniem Wójta Gminy 
Kościerzyna została powołana 
komisja rozpatrująca wnioski w 
sprawie zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Ko-
ścierzyna, w składzie: Grzegorz 
Piechowski – Przewodniczący 
Komisji, Grzegorz Świtała - Za-
stępca, Marzena Kleinschmidt 
– Sekretarz, Krzysztof Lisakow-
ski, Kazimierz Konk, Zbigniew 
Malek, radni Gminy Kościerzyna 
– w zakresie wniosków dotyczą-
cych nieruchomości położonych 
w okręgu wyborczym radnego, 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna

sołtysi Gminy Kościerzyna – w 
zakresie wniosków dotyczą-
cych nieruchomości położonych 
w obrębie danego sołectwa.

Komisja przyjęła następujące 
zasady dotyczące zmian w tworzo-
nym studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kościerzyna:

a)   Tereny przeznaczone w 
dotychczasowych planach pod 
tereny turystyczne pozostawia 
się. Tworzenie nowych osiedli 
mieszkaniowych powinno na-
stępować w zwartej zabudowie.

b)   Tereny przemysłowe po-
winny być usytuowane w miej-
scach, w których występuje ko-
nieczna infrastruktura możliwie z 
dala od terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową.

c) Studium powinno za-
wierać informację dotyczącą 
możliwości budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
lub zbiorników ściekowych w 
zależności od planowanej infra-
struktury wodno-kanalizacyj-
nej i rozwiązań technicznych.

d)   Wyznaczenie terenów prze-
znaczonych na realizację planów 

związanych z energią odnawialną.
Prace Komisji prowadzone są 

na posiedzeniach co dwa tygo-
dnie, od września - co tydzień. 
Rozpatrywanie wniosków od-
bywa się według kolejności 
alfabetycznej obrębów geo-
dezyjnych. Zostały już rozpa-
trzone wnioski dotyczące ob-
rębów: Czarlina, Częstkowo, 
Dębogóry Dobrogoszcz, Gosto-
mie, Grzybowo, Juszki, Korne. 
Termin zakończenia prac Komi-
sji ustalono na 30 grudnia 2011r.

M. Kleinschmidt
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W dniu 21 maja 1911 roku wła-
dze „Sokoła” we Lwowie powoła-
ły Naczelną Komendę Skautową, a 
następnego dnia 22 maja Andrzej 
Małkowski, członek tej Komendy 
wydał rozkaz o powstaniu trzech 
pierwszych drużyn skautowych na 
ziemiach polskich, dwóch chłopię-
cych i jednej dziewcząt. Dlatego 
też rok bieżący nazwano w Pol-
sce – Rokiem Stulecia Harcerstwa.

W Wielkim Klinczu zainauguro-
wano go w dniu 5 czerwca uroczy-
stym nabożeństwem harcerskim z 
udziałem pocztów sztandarowych  
11 Drużyny Harcerskiej z Wielkie-
go Klincza oraz 30 Wodnej Drużyny 
Harcerzy przy Zespole Szkół Chłod-
niczych w Gdyni, koncelebrowanym 
przez księży Misjonarzy Św. Rodziny 
w miejscowym kościele parafialnym. 
Okazjonalną homilię, podkreślającą 
harcerskie ideały i zasługi Harcerstwa 
dla Polski wygłosił rektor miejsco-
wego klasztoru ks. Roman Ruciński.

Obchody Stulecia Harcerstwa w 
Wielkim Klinczu

Po nabożeństwie delegacja kliń-
skich harcerzy i wodniaków z Gdy-
ni udały się na pobliski cmentarz, 
gdzie na grobie zasłużonej instruk-
torki harcerskiej z Wielkiego Klincza 
i Komendantki Hufca Kościerzyna 
phm Gabrieli Piankowskiej złożono 
wiązankę kwiatów i zapalono znicze.

Następnie z inicjatywy miejscowe-
go Harcerskiego Kręgu Instruktor-
skiego „Braterstwo” przy wydatnej 
pomocy Dyrekcji Zespołu Kształ-
cenia w Wielkim Klinczu odbyło 
się spotkanie instruktorów Kręgu z 
Wójtem Gminy Kościerzyna i jego 
zastępcą, Radą Sołecką, księdzem 
proboszczem, Komendantką Huf-
ca i Dyrekcją Zespołu Kształcenia, 
na którym omówiono bieżące spra-
wy harcerzy z Klincza, a harcmistrz 
Edmund Gruchała złożył relację 
z uczestnictwa w Wielkim Złocie 
Polskiego Harcerstwa we Lwowie, 
ilustrując je bogatym zestawem 
zrobionych przez siebie fotografii.

W godzinach wieczornych dru-
żynowa 11 Drużyny Harcerskiej z 
Wielkiego Klincza pwd. Ilona Ko-
ścielska zorganizowała okoliczno-
ściowe ognisko połączone z gril-
lem, w którym uczestniczyli też 

wodniacy z Gdyni, biorący udział 
w spływie kajakowym „Szwoleże-
rów” rzeką Wierzycą od Wielkiego 
Klincza do Starogardu Gdańskiego.

Edmund Gruchała

Wspólnie reagujmy na przemoc

Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej dokonał podziału środków finan-
sowych na Program Osłonowy pn. 
„Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie”. Dotację w wysokości 
34 395 zł  otrzymał  projekt pt. 
„Wspólnie reagujmy na przemoc”, 
który realizowany będzie przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nowy samochód dla OSP 
w Wielkim Klinczu

Ponad 45 tys. zł przekaże Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego na nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wielkim Klinczu. 
Koszt zakupu samochodu to prawie 
525 tys. zł. Warto zauważyć, że Ochot-
nicza Straż Pożarna w Wielkim Klinczu 
jest jedną z najbardziej aktywnych jedno-
stek działających w Krajowym Systemie 

Środki pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych

Ratowniczo-Gaśniczym. W tym roku 
obchodzi jubileusz 100 lat działalności.

Dotacja na kanalizację w Nowym 
Klinczu i Kościerskiej Hucie

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z rurociągiem tłocznym, grawitacyj-
nym, przepompowniami ścieków i przy-
łączami dla miejscowości Nowy Klincz, 
Kościerska Huta” to tytuł zadania, 
które otrzymało dotację w wysokości 
2 742 905 zł w ramach Programu 
Rozwoju  Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Wniosek o dofinan-
sowanie złożono w dniu 31.01.2011 r.

Modernizacja dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych

70000 zł zostanie przeznaczonych na 
modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Dzięki dotacji po-
zyskanej z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego na ulicy 
Gościeradzkiej w Wielkim Klinczu wy-

konana zostanie nawierzchnia asfaltowa. 

Wsparcie dla OSP w Kornem

Współpraca Gminy Kościerzyna z Nad-
leśnictwem Lipusz doprowadziła do 
przekazania przez Nadleśnictwo 5000 zł 
na dofinansowanie działalności Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kornem.

Wnioski złożone

W czerwcu br. Gmina Kościerzyna 
złożyła dwa wnioski o dofinansowanie 
w ramach „Małych Projektów”, które 
dotyczą zadań wdrażających Lokalną 
Strategię Rozwoju na obszarze działa-
nia Lokalnej Grupy Działania „Stolem”. 

1. Pierwszy ze złożonych projek-
tów nosi nazwę: „Rozwój aktywno-
ści społecznej mieszkańców sołectw 
Grzybowo, Mały Klincz i Rotembark 
poprzez zakup wyposażenia i przepro-
wadzenie prac remontowych  w salach 
wiejskich”. Zakres projektu obejmu-
je wymianę stolarki okiennej i drzwi 
zewnętrznych w salach wiejskich w 
Rotembarku i Grzybowie oraz zakup 
wyposażenia na potrzeby sali wiejskiej 

w Małym Klinczu. Wnioskowane do-
finansowanie w wysokości 25 000 zł 
zrefunduje zadanie, którego wartość 
oszacowaliśmy na kwotę 51 545,78 zł. 

2. Drugi  wniosek złożony do 
LGD „Stolem”  to zadanie pole-
gające na wydaniu w nakładzie 
10 000 egzemplarzy profesjonalne-
go folderu turystycznego Gminy Ko-
ścierzyna oraz ustawieniu sześciu 
tzw. „witaczy” przy głównych dro-
gach dojazdowych do Gminy. War-
tość tego zadania to 45 264,00 zł, a 
wnioskowane dofinansowanie z „Ma-
łych Projektów” to kwota 25 000 zł. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej złożył w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa  Pomorskiego 
wniosek o dofinansowanie projektu 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu 
zwiększenie szans na rynku pracy 10 
osób niepełnosprawnych korzystają-
cych ze świadczeń z pomocy społecz-
nej, poprzez udzielenie im wszech-
stronnego wsparcia w pokonywaniu 
barier psychologiczno-społecznych.

Red.
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DROGI

Trwa realizacja zadań rzeczowych 
związanych z modernizacją nawierzch-
ni dróg gminnych. Wykonano na-
wierzchnię asfaltową w Nowej Wsi w 
kierunku miejscowości Kościerzyna 
Wybudowanie  o długości 150 mb. 
Koszt wykonania 75.000 zł. Zakończo-
no układać nawierzchnię asfaltową na 
drodze do szkoły w Kaliskach na od-
cinku 350 mb wraz z odwodnieniem. 
Koszt wykonania 278.000 zł. Trwa wy-
konywanie nowej nawierzchni asfalto-
wej ulicy Łąkowej o długości 350 mb 
i ul. Rzemieślniczej w Skorzewie wraz 
z odwodnieniem. Wartość robót wy-
nosi 580.000 zł. Rozstrzygnięto prze-
targ na wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej ul. Ogrodowej – odcinek 
230 mb ( od ulicy Długiej do ulicy 
Słonecznej ) w Łubianie oraz ulicy 2 
Pułku Szwoleżerów w Wielkim Klin-
czu na odcinku ok. 200 mb. Ponadto 
wyłoniono wykonawcę na realizację 
zadania „ Plac do zawracania autobu-
sów w Będominku”. Prace będą wy-
konywane w miesiącu sierpniu  i wrze-
śniu br. przez Przedsiębiorstwo Usług 
Drogowo Mostowych z Kościerzyny.
Trwa remont nawierzchni dróg grun-
towych na terenie gminy przy pomocy 
zestawu: równiarka + walec. Do tej 
pory udało się wyrównać nawierzch-
nię dróg na terenie sołectw: Gosto-
mie, Kościerska Huta, Dobrogoszcz 

Z prac Zakładu Komunalnego 
Gminy Kościerzyna

i Wielki Klincz. Jeszcze w miesiącu 
sierpniu będą równane pozostałe drogi 
gruntowe ze szczególnym uwzględ-
nieniem dróg dojazdowych do szkół.

WODOCIĄGI

Zakończono budowę kanaliza-
cji sanitarnej o długości 600 mb na 

nowym osiedlu domków w Małym 
Klinczu. Roboty były wykonywane 
przez Zakład Instalacji Sanitarnych  
Jan Miętki z Liniewa. Koszt wyko-
nania kanalizacji to 106.000 zł. W 
miesiącu sierpniu brygada Zakładu 
Komunalnego wykonała sieć wodocią-
gową o długości 600 mb do komplek-
su tych samych działek budowlanych.

Po raz pierwszy w Gminie Koście-
rzyna 20 000 zł przeznaczono dla 
organizacji pozarządowych, które o 
dotację wnioskowały w zorganizo-
wanym specjalnie dla nich konkur-
sie. Głównym celem konkursu było 
aktywizowanie lokalnych społecz-
ności oraz zachęcenie organizacji 
pozarządowych do aktywności w 
pozyskiwaniu środków na dzia-
łalność z różnych źródeł. Dotacje 

Przyznano dotacje dla organizacji 
pozarządowych

otrzymały następujące organizacje:
• Stowarzyszenie Przyjaciół 

Wdzydz: „XIII Zawody Jeździec-
kie w Skokach przez przeszkody we 
Wdzydzach Kiszewskich” - 4 000 zł 

• Koło Rolnicze w No-
wej Wsi: „Festyn Rodzin-
ny w Nowej Wsi” - 2 151 zł 

• Koło Rolnicze-Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Loryńcu: „Festyn 
Rodzinny w Loryńcu” - 1 700 zł 

• Zrzeszenie Kaszubsko - Po-
morskie oddział w Łubia-
nie: „Poznaj swoją Gminę i 
okolice aktywnie” - 6 100 zł 

• Koło Rolnicze - Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Kościerskiej Hu-
cie: „Nordic-Walking” - 642 zł 

• Koło Rolnicze - Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Kościerskiej Hu-
cie: „Festyn Sportowy” - 767 zł 

• Stowarzyszenie Przyjaciół 

Wdzydz: „Aktywizacja Sportowa 
sołectwa Mały Klincz” - 2 010 zł 

• Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział w Łubianie: 
„Turniej Kaszubskiej Baśki „o 
Niedźwiedzią Łapę” - 1 000 zł 

• Koło Rolnicze - Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Loryńcu: „Spływ 
kajakowy rzeką Wdą” - 1 300 zł 

Red.

SKŁADOWISKO ODPADÓW W 
GOSTOMIU

Zakupiono na składowisko od-
padów maszynę do plantowania 
i zagęszczania odpadów. Koszt 
zakupu sprzętu to 230.000 zł.

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

OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

	 	 nieruchomości	będących	własnością	Gminy	Kościerzyna	położonych	w	obrębie	MAŁY	KLINCZ,	zapisanych	w	KW	
GD1E/00015187/3,	ozn.	nr	:
-	 290	o	pow.	0,0971	ha,	 cena	wywoławcza	netto	38.365	zł.	 wadium	3.836	zł.
zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospodarowania	przestrzennego	przeznaczonej	pod	zabudowę	mieszkaniową	jednorodzinną,
-	 291	o	pow.	0,1622	ha,	 cena	wywoławcza	netto	67.151	zł.	 wadium	6.715	zł.
-	 293	o	pow.	0,2000	ha,	 cena	wywoławcza	netto	82.800	zł.	 wadium	8.280	zł.
-	 294	o	pow.	0,2000	ha,	 cena	wywoławcza	netto	82.800	zł.	 wadium	8.280	zł.
zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospodarowania	przestrzennego	przeznaczonych	pod	tereny	zabudowy	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	15	września	2011r.	o	godz.	900	w	urzędzie	gminy	pok	9.
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie	na	konto	urzędu	36832800072001000755160004	wadium,	w	wysokości	podanej	w	ogłoszeniu	w	
gotówce,	najpóźniej	do	12	września	2011r.	(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	zamknięcia	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	zawarcia	aktu	notarialnego	w	całości	ponosi	nabywca	nieruchomości.
Przetarg	może	zostać	odwołany	z	ważnych	powodów	przez	podanie	informacji	do	publicznej	wiadomości,	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.	9	lub	telefonicznie	pod	nr	58686-59-81	w	godzinach	pracy	urzędu.

UWAGA!!!
Osoby zbywające swoje nieruchomości, dla których uchwalo-
no lub zmieniono miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. 

Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu		 i	zago-
spodarowaniu	 przestrzennym	 /Dz.	 U.	 Nr	 80	 poz.	 717	 ze	 zmia-
nami/	 w	 razie	 sprzedaży	 gruntu	 przed	 upływem	 5	 lat	 od	 dnia,	
w	 którym	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 albo	 jego	
zmiana	 stały	 się	 obowiązujące,	 gmina	 ma	 obowiązek	 pobiera-
nia	 od	 właściciela	 opłaty	 z	 tytułu	 wzrostu	 wartości	 nierucho-
mości	 na	 skutek	 zmiany	w	miejscowym	 planie	w	wysokości	 do	
30	 %	 wzrostu	 wartości.	 Jest	 to	 tzw.	 opłata	 /renta/	 planistyczna.
Wysokość	 opłaty	 planistycznej	 ustala	 się	 na	 dzień	 zbycia	 nie-
ruchomości	 jako	 procent	 stawki	 określonej	 w	 planie	 od	 róż-
nicy	 wartości	 rynkowej	 przy	 uwzględnieniu	 przeznaczenia	
terenu	obowiązującego	po	uchwaleniu	planu	miejscowego,	a	war-
tością	 rynkową	nieruchomości	przed	zmianą	planu	miejscowego.
W	 związku	 z	 powyższym	 zwracamy	 uwagę	 zbywającym	 nie-
ruchomości	 dla	 których	 uchwalono	 plan	 miejscowy	 o	 istnieniu	
opłaty	 planistycznej	 z	 tytułu	 wzrostu	 wartości	 nieruchomości	 na	
skutek	 zmiany	w	 planie	 i	 obowiązku	 płacenia	 jej	 po	 otrzymaniu	
uprzednio	 decyzji	 administracyjnej	 w	 przedmiotowej	 sprawie.

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 - 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

Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Kościerzynie	informuje,	że	w	razie	
wystąpienia	sytuacji	kryzysowej,	wymagającej	interwencji	pomocy	społecz-
nej,	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.

Informujemy,	 że	 współpraca	
Gminy	 Kościerzyna	 z	 branżą	 tu-
rystyczną	 doprowadziła	 do	wska-
zania	 3	 miejsc	 wyznaczonych	

Miejsca wyznaczone do kąpieli
do	 kąpieli,	 na	 których	 podczas	
wakacji	 zapewniona	 była	 opieka	
ratowników	 z	 Wodnego	 Ochot-
niczego	 Pogotowia	 Ratunkowe-

go.	 We	 Wdzydzach	 Kiszewskich	
codziennie,	 a	 w	 Łubianie	 (OW	
Worzałówka)	 i	 Dobrogoszczu	 w	
soboty	 i	 niedziele	 w	 godzinach	

10.00-18.00	 nad	 bezpieczeń-
stwem	 kąpiących	 się	 mieszkań-
ców	i	turystów	czuwali	ratownicy.

Red.
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Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1. Osoby, które pobierają z GOPS Kościerzyna zasiłek rodzinny, a nie złożyły wniosku o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego na rozpoczęcie roku 
szkolnego 2011/2012 – rozpoczęcie rocznego przygotowanie przedszkolnego – na dzieci w wieku  5 lat (2006 rocznik), aby otrzymać w/w dodatek po-
winny do końca sierpnia zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 i wypisać odpowiedni wniosek.
2. Osobom, które pobierają zasiłek rodzinny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie -  przypominamy o obowiązku dostarczenia do 
dnia 15.09.2011r.  zaświadczeń ze szkoły dzieci uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia  się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 
2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwier-
dzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U z 2010r., Nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 20083r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) ,
-art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

W sobotę 16 lipca na Orliku w Łubianie 
odbył się Otwarty Turniej „6” Piłkarskich 
o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy 
Kościerzyna. Do rywalizacji przystąpiło 
sześć drużyn z powiatu kościerskiego. 
Drużyny rozlosowano do dwóch grup, z 
których awans do półfinałów wywalczyły 
po dwa najlepsze zespoły. W półfinałach 
najlepszymi zespołami okazały się  Santa-
na Wielki Klincz oraz Pretorianie Koście-
rzyna, natomiast mecz o trzecie miejsce 
rozegrały pomiędzy sobą zespoły Łubian-
ki Łubiana i Bloki Łubiana. Oba mecze 
finałowe przyniosły najwięcej emocji, w 
meczu o trzecie miejsce zwycięzcę wyło-
niła seria rzutów karnych. Podobna sytu-
acja dotyczyła meczu finałowego, gdzie 
w regulaminowym czasie gry padł wynik 
remisowy 3-3. W serii rzutów karnych 
lepszą skutecznością popisali się zawod-
nicy Pretorian Kościerzyna. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Sławomir 
Maszka, natomiast tytuł króla strzelców 
przypadł Mateuszowi Wojewskiemu.

M. Helta

Turniej  „ 6” Piłkarskich


