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Dzięki dofinansowaniu Unii Eu-
ropejskiej przeprowadzono prace 
remontowe w budynku przedszkola 
w Wielkim Klinczu, zagospodaro-
wano plac rekreacyjno-edukacyj-
ny oraz zakupiono wyposażenie 
do placówki. W ramach remontu 
m.in. zdemontowano płyty azbe-
stowo-cementowe z elewacji, wy-
mieniono okna i drzwi, ocieplono 
cały budynek, zmodernizowano 
podłogę, wyrównano i pomalowano 
ściany, wymieniono grzejniki, wy-
konano nowe ogrodzenie. Ponadto 
przed budynkiem przedszkola urzą-
dzono zatoczkę dla samochodów, 
która służyć będzie zwiększeniu 
bezpieczeństwa dzieci i rodziców.

W pobliżu przedszkola urzą-
dzony został plac zabaw dla dzie-
ci oraz edukacyjna ścieżka eko-
logiczna. Placówkę wyposażono 

Po modernizacji rozpoczęło działalność 
przedszkole w Wielkim Klinczu

również w nowe meble, a także 
w 10 zestawów komputerowych 
wraz z projektorem multime-
dialnym, ekranem projekcyjnym 
i programami edukacyjnymi. 
Celem realizacji projektu była po-
prawa warunków funkcjonowania 
i jakości edukacji w Publicznym 
Przedszkolu w Wielkim Klinczu. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007 – 2013. Oś Priory-
tetowa 9. Lokalna infrastruktura 
społeczna i inicjatywy obywatel-
skie. Działanie 9.1. Lokalna infra-
struktura edukacyjna, sportowa i 
kultury. Całkowity koszt realiza-
cji projektu to ponad 700 tys. zł.

K. Knopik

Gmina Kościerzyna wybudowała 
dom komunalny w Małym Klinczu, 
w którym mieszkania znajdzie 15 ro-
dzin. Powołana została komisja ds. 
przydzielania mieszkań komunalnych, 
która rozpatruje złożone wnioski. Do 
dyspozycji są mieszkania od 3-poko-
jowego do kawalerki, a wniosków o 
przydział lokalu złożono 26. Każde 
z mieszkań zostało wyposażone w 
panele na podłogach, w łazienkach 
oprócz płytek i podgrzewaczy wody 
zamontowano armaturę. W kuch-
niach znajduje się kuchenka gazowa 
oraz szafka ze zlewozmywakiem.
Lokatorzy klucze do mieszkań otrzy-
mają jeszcze w październiku. Koszt 
wybudowania domu to kwota ponad 
1,7 mln zł, środki pochodzą w cało-
ści z budżetu Gminy Kościerzyna.
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Oddano do użytku nowy budynek 
komunalny w Małym Klinczu
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Podczas sesji Rady Gminy Koście-
rzyna, która odbyła się w dniu 30 wrze-
śnia, radni nie wyrazili zgody na realiza-
cję zadania polegającego na modernizacji 
drogi prowadzącej do Nowego Klincza 
w ramach Programu Wieloletniego pn. 
„Narodowy program przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój”. Zadanie miało 
być realizowane w 2012 roku we współ-
pracy z samorządem miasta Kościerzyna. 
Decyzja radnych oznacza, że Gmina Ko-
ścierzyna nie pozyska dofinansowania 
w ramach popularnych „schetynówek”.

„Narodowy program przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój” to specjalny pro-
gram polskiego rządu, który ma na celu 
m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach lokalnych, pro-
mocję współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych podmiotów, 
w działaniach na rzecz rozwoju i moder-

W Gminie Kościerzyna nie 
powstanie „schetynówka”

nizacji lokalnej infrastruktury drogowej, 
rozwój i modernizację połączeń drogo-
wych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
obszarów wiejskich. Program jest kon-
tynuacją popularnego w latach poprzed-
nich programu budowy tzw. „schetynó-
wek”. Gminie Kościerzyna do tej pory 
nie udało się zdobyć dofinansowania w 
ramach programu, dlatego tym razem 
Wójt Gminy Kościerzyna i Burmistrz 
Miasta Kościerzyna postanowili połą-
czyć siły i złożyć wspólny wniosek. W 
planach była modernizacja drogi prowa-
dzącej z Nowego Klincza do Kościerzy-
ny oraz ulicy Towarowej w mieście. Oba 
samorządy miały wspólnie realizować 
remont, z czego gmina płacąc za swój 
odcinek 2,2 mln zł, a miasto – 3,3 mln zł. 
Liczono, że z tego 1 mln zł oba samorzą-
dy otrzymają z programu „schetynówki”. 

Niestety, radni Gminy Kościerzyna 
nie podjęli uchwały, która była nie-
zbędna, by wnioskować o dotację. Tym 

samym stracono szansę na po-
zyskanie dofinansowania na 
remont drogi, z której korzysta 
wielu naszych mieszkańców, 
w tym dzieci uczęszczające do 
szkoły w Nowym Klinczu oraz 
młodzież ucząca się w gim-
nazjum w Zespole Szkól Pu-
blicznych nr 3 w Kościerzynie. 

- Zupełnie nie rozumiem tej 
decyzji. Wcześniej radni nie 
protestowali, zgodzili się prze-
znaczyć 40 tys. zł na przygoto-
wanie projektu drogowego oraz 
kanalizacji burzowej. Złożyli-
śmy już wniosek o pozwolenie 
na budowę w starostwie, radni 
byli informowani o wszystkich 
działaniach i nagle w ostat-
niej chwili, moim zdaniem z 
nieracjonalnych powodów, 
wycofali się z tej inwesty-
cji - mówi Wójt Gminy Ko-

Polski Związek Emerytów i Ren-
cistów koło w Wielkim Klinczu zorga-
nizował wyjazd na południe Polski. W 
czasie czterodniowej wycieczki przy-
gotowanej i pilotowanej przez Elżbietę 
i Zdzisława Brzezińskich zwiedzono 
najważniejsze atrakcje i zabytki Kra-
kowa (Wawel, Rynek i Sukiennice, Ko-
ściół Mariacki, Barbakan) oraz okolice 
(sanktuarium w Łagiewnikach, Pan-
teon na Skałce, Kalwarię Zebrzydow-
ską, Wieliczkę, Wadowice, Muzeum 
Miniatur w Inwałdzie, Jasną Górę). 
Uczestnikami wyjazdu były 42 osoby, 

Emeryci z Wielkiego Klincza 
zwiedzali południową Polskę

które ciekawie i przyjemnie spędziły 
czas w Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej. Szczegółową relację z wyjazdu 
autorstwa państwa Elżbiety i Zdzisława 
Brzezińskich znaleźć można na stro-
nie internetowej Gminy Kościerzyna: 
www.koscierzyna.pl. Więcej informa-
cji o działalności Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Wielkim Klinczu opublikowanych jest 
na stronie internetowej: http://swietli-
capokolenwielkiklincz.blogspot.com
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ścierzyna Grzegorz Piechowski.
Wskutek takiej decyzji radnych Gmi-

na Kościerzyna nie otrzyma dofinanso-
wania, a tym samym droga do Nowe-
go Klincza nie zostanie zmodernizowana.
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W dniu 9 września 2011 roku w 
Urzędzie Gminy Kościerzyna zorga-
nizowano jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Odznaczenia od Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej otrzy-
mały następujące pary małżeńskie: 
Jadwiga i Zenon Hinca z Gostomia, 
Irena i Jan Niklas z Dobrogoszcza, 
Krystyna i Zbigniew Romanowscy z 
Nowego Klincza, Stefania i Bronisław 
Tusk z Nowego Klincza oraz Łucja 
Żywicka z Wąglikowic. Natomiast 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
odznaczenia Prezydenta RP, dyplomy 
USC i dyplomy Wójta Gminy Ko-
ścierzyna otrzymały pary: Gertruda 
i Stanisław Grosz z Wielkiego Klin-
cza, Gertruda i Stanisław Kuśmierek z 
Kornego, Irena i Henryk Tuszkowscy 
z Wielkiego Klincza, Władysława i 
Mieczysław Turzyńscy z Kościerskiej 
Huty oraz Maria i Bolesław Tusk z 
Nowego Klincza. Wszystkim Jubila-
tom składamy serdeczne gratulacje!

A. Łukowicz
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DROGI

1. Wykonano nawierzchnię asfaltową dro-
gi gminnej o długości 100 mb w Pucu, od 
skrzyżowania z drogą powiatową w kierun-
ku Dąbrówki.  Koszt inwestycji 83.000 zł.
2. Ułożono nawierzchnię asfaltową drogi 
gminnej o długości 550 mb od Wielkie-
go Klincza w kierunku Gościeradza. Na-
wierzchnię drogi udało się zmodernizować 
dzięki dotacji w kwocie 70.000 zł.  z Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdańsk. Koszt 
wykonania całego zadania to 241.000 zł.
3. Wykonano nawierzchnię asfaltową dro-
gi gminnej o długości 100 mb w Zieleninie, 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz 
100 mb w Pucu. Koszt inwestycji 85.000 zł.
4. Wykonano nawierzchnię asfalto-
wą ulicy Ogrodowej w Łubianie na 
odcinku 220 mb, od ulicy Długiej 

Z prac Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
do ulicy Słonecznej wraz z odwod-
nieniem. Koszt inwestycji 250.00 zł.
5. Wykonano nawierzchnię asfaltową 
ulicy 2 Pułku Szwoleżerów w Wielkim 
Klinczu o długości 200 mb wraz z od-
wodnieniem. Koszt inwestycji 257.000 zł.
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony 
na wykonanie nawierzchni asfaltowej 
drogi gminnej w Nowym Klinczu, od-
cinek 150 mb od skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką w kierunku Wentwie.

WODOCIĄGI

1. Zakończono budowę sieci wodocią-
gowej o długości 255 mb i kanalizacji 
sanitarnej o długości 250m w ul. Róża-
nej w miejscowości Kościerzyna Wy-
budowanie. Koszt inwestycji 71.500 zł.
2. Zakończono budowę sieci wodociągo-

Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów pan Jan Zaborowski otrzymał 
list gratulacyjny od Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego. Z wielką satysfakcją 
składam Panu gratulacje i wyrazy uzna-
nia z tytułu nominacji do nagrody plebi-
scytu „Osobowość roku w działaniach 
na rzecz BRD”, będącej wynikiem Pana 
osobistego zaangażowania w inicjowanie 
i przeprowadzanie działań na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” 
- czytamy w liście Marszałka. Dołącza-
my się do gratulacji życząc Panu Sołty-
sowi wielu sukcesów w podejmowaniu 
przedsięwzięć mających na celu wzrost 
bezpieczeństwa na pomorskich drogach.
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Gratulacje od 
Marszałka W związku z licznymi za-

pytaniami dotyczącymi po-
wstania Gminy Kościerzyna 
przypominamy krótką historię roz-
działu gminy od miasta Kościerzyna.

18 września 1990 roku podczas 
sesji Rady Miejskiej Kościerzyna 
podjęto dyskusję na temat przedsta-
wienia Radzie Ministrów wniosków 
w przedmiocie utworzenia z jednej 
gminy dwóch jednostek samorządu 
terytorialnego. W temat wprowadził 
radnych członek Zarządu Marian Bła-
wat, który omówił sposób konsultacji 
ze środowiskiem wiejskim. W dysku-
sji zabrało głos kilkunastu radnych. Za 
odłączeniem gminy od miasta wypo-
wiedziało się 8 radnych pochodzących 
z terenu gminy wiejskiej. Radni z tere-

Początki Gminy Kościerzyna
nu miasta nie znali w pełni stanowiska 
mieszkańców miasta, gdyż w mieście 
nie przeprowadzono konsultacji na 
ten temat. Taki brak konsultacji unie-
możliwił mieszkańcom miasta wypo-
wiedzenie się w sprawie jego granic. 
Za oddzieleniem gminy Kościerzyna 
od miasta Kościerzyna głosowali na-
stępujący radni: Marian Bławat, Józef 
Bober, Zenon Bryja, Jan Burandt, Lu-
dwik Ciepliński, Jacek Kostański, Jan 
Kozikowski, Andrzej Modrzejewski. 
Przeciw odłączeniu gminy od miasta 
zagłosowali: Zdzisław Bonkowski, 
Jerzy Makarewicz, Henryk Świder-
ski, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz 
Wodczak,. Od głosowania wstrzyma-
li się następujący radni: Jan Antczak, 
Mirosława Brzezińska, Stefan Cyra, 

Grażyna Greinke, Ignacy Kostuch, Ja-
nusz Korzeniowski, Tadeusz Linkner, 
Krystyna Przytarska, Andrzej Zemło. 
Ostatecznie większością głosów pod-
jęto uchwałę nr IV/38/90 Rady Miej-
skiej w Kościerzynie w sprawie przed-
stawienia Radzie Ministrów wniosków 
w przedmiocie utworzenia z jednej 
gminy dwóch jednostek samorządu 
terytorialnego. 26 września 1991 roku 
Rada Ministrów wydała rozporządze-
nie w sprawie podziału lub połączenia 
niektórych miast i gmin, w których 
dotychczas działały wspólne orga-
ny oraz zmiany i ustalenia ich nazw 
i siedzib. Na mocy tego rozporzą-
dzenia z dniem 1 stycznia 1992 roku 
m.in. powstała Gmina Kościerzyna.
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wej o długości 317 mb w Kłobu-
czynie. Koszt inwestycji 13.500 zł.
3. Rozpoczęto roboty przy bu-
dowie sieci kanalizacji sani-
tarnej o długości 299 mb w ul. 
Osiedle 2000 w Wielkim Klin-
czu. Koszt inwestycji 35.300 zł.
4. Rozpoczęto budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej w ul. 
K. Wojtyły w  Wielkim Klin-
czu. Koszt inwestycji 8.474 zł.

Po zakończeniu robót 
związanych z budową kana-
lizacji sanitarnej w Wielkim 
Klinczu ZKGK przystąpi do 
budowy sieci wodociągowej.
Na przełomie października 
i listopada br ZKGK wyko-
na sieć wodociągową w Do-
brogoszczy o dł. 395 mb.

Gmina Kościerzyna otrzymała dotację z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Programu Osłonowego „Wspiera-
nie Jednostek Samorządu Terytorialnego w 
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie”. Projekt pt. „Wspól-
nie reagujmy na przemoc” realizowany 

Wspólnie reagujemy na przemoc
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Kościerzynie został dofinansowa-
ny w kwocie prawie 35 tysięcy złotych. 
W ramach projektu realizowane są dzia-
łania mające na celu ograniczenie zjawi-
ska oraz skutków przemocy w rodzinie w 
Gminie Kościerzyna poprzez stworzenie 
jednolitego, profesjonalnego systemu in-
terwencji i wsparcia dla osób zagrożonych 
bądź uwikłanych w zjawisko przemocy. 
We wrześniu odbył się konkurs plastyczny 
i literacki dla uczniów szkól gimnazjalnych 
Gminy Kościerzyna. Najlepsze prace zosta-
ły uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. 
Opracowano plakat profilaktyczny pod ha-
słem „Dzień przeciw przemocy w szkole”. 
Najlepszy plakat zostanie opublikowany w 
lokalnej prasie. Od 13 września trwają bez-
płatne konsultacje psychologiczne, nato-

miast od 14 września – konsultacje prawne. 
Spotkania odbywają się w Urzędzie Gminy 
Kościerzyna. W dniach 24-25.09.2011r. 
zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla 
rodziców i dzieci w formie warsztatów z 
terapeutami i pracownikami socjalnymi. 
W czasie trwania wyjazdu zaplanowano 
zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy spor-
towe, ognisko. od 28 września br. do 30 li-
stopada br. w sali Urzędu Gminy odbywają 
się cotygodniowe „Warsztaty umiejętności 
rodzicielskich”, prowadzone przez specja-
listę pracy z rodziną. W dniu 1 październi-
ka br. w Wielkim Klinczu odbył się festyn 
profilaktyczny pod hasłem „Wspólnie re-
agujmy na przemoc”. Zaplanowano gry i 
zabawy dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, 
„namiot medyczny” – gdzie można było 
zbadać ciśnienie i zmierzyć poziom cukru 

we krwi. Przewidziano też poczęstunek dla 
uczestników festynu. Na scenie wystąpiły 
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca “Mło-
da Kościerzyna” z Kościerzyny oraz Ze-
spół Folklorystyczny “Kaszubskie Nuty” 
z Nowego Klincza. Gmina Kościerzyna 
weźmie też udział w obchodach „Między-
narodowego Dnia Przeciwko Przemocy 
Wobec Kobiet” w dniu 25 listopada 2011r. 
Wolontariusze będą rozpowszechniać bro-
szury informacyjne. Zorganizowane zo-
stanie spotkanie profilaktyczne dla kobiet 
z Gminy Kościerzyna ze specjalistami tj. 
psychologiem, prawnikiem, pracownika-
mi policji oraz pracownikami socjalnymi. 
Więcej informacji na temat projektu 
uzyskać można w biurze GOPS w Ko-
ścierzynie pod nr telefonu 58 686 65 57.
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Z. Malek
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Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego 
na terenie Gminy Kościerzyna

Miejscowość Data Godz. Punkt zbiórki nazwisko sołtysa/telefon

Wielki Klincz 7 listopada 2011 1000-1400 Remiza OSP w Wielkim Klinczu Pani Krystyna Marczyk, tel. 586861449

Mały Klincz 9 listopada 2011 1000-1100 Posesja sołtysa w Małym Klinczu nr 16 Pani Krystyna Kubizna, tel.586809784

Nowy Klincz 9 listopada 2011 1100-1200 Plac wiejski koło sołtysa w Nowym 
Klinczu Pani Mirosława Niklas, tel. 586862569

Puc, Dąbrówka 9 listopada 2011 1200-1300 Plac przy sali wiejskiej w Pucu Pan Roman Skerka, tel. 586865215
Zielenin, Będo-

minek 9 listopada 2011 1300-1400 Plac przy sali wiejskiej w Będominku Pan Jerzy  Miętki, Tel. 511701057

Łubiana 14 listopada 2011 1000-1300 Plac przy szkole w Łubianie Pan Henryk Żołnowski, Tel. 586874395
Korne, Gosto-

mie, Wieprz-ni-
ca, Owśnice

14 listopada 2011 1300-1400 Plac przy pętli autobusowej w Kornym Pan Mirosław Hapka, Tel. 586874131

Skorzewo, 
Kościerzyna  

Wbudowanie, 
Częstkowo, Fin-

growa Huta

16 listopada 2011 1000-1400 Plac przy remizie OSP w Skorzewie Pan Czesław Synakowski, Tel. 586864528

Kościerska Huta 18 listopada 2011 900-1000 Plac przy sali wiejskiej w Kościerskiej 
Hucie Pan Ryszard Zaborowski, tel. 512497610

Nowa Wieś 18 listopada 2011 1000-1100 Plac przy remizie OSP w Nowej Wsi Pani Anna Grulkowska, tel. 586862603

Dobrogoszcz 18 listopada 2011 1100-1200 Plac przy sali wiejskiej w Dobrogoszczu Pan Edmund Dering, tel. 586863789

Kaliska 18 listopada 2011 1200-1300 Plac przy sali wiejskiej w Kaliskach Pani Bożena Cieszyńska, tel. 586867694

Kłobuczyno 18 listopada 2011 1300-1400 Plac przy remizie OSP w Kłobuczynie Pani Wiesław Kleiszmidt, Tel.505219415 

Szarlota, Stare 
Nadleśnictwo 21 listopada 2011 900-1000 Teren Zakładu Komunalnego Gminy 

Kościerzyna Tel. 586866342

Rybaki, Sycowa 
Huta, Lizaki 21 listopada 2011 1000-1100 Plac przy posesji sołtysa w Sycowej Hucie 

nr 3D Pan Tadeusz Szczypior, Tel. 586866794

Grzybowo, 
Grzybowski 

Młyn
21 listopada 2011 1100-1200 Boisko wiejskie w Grzybowie Pan Jan Zaborowski, tel. 602368584

Wąglikowice, 
Loryniec, Czar-

lina
21 listopada 2011 1200-1400 Parking przy boisku wiejskim w Wągliko-

wicach Pan Stanisław Kerlin, tel. 586861249

Wdzydze 21 listopada 2011 1400-1430 Teren przed oczyszczalnią ścieków we 
Wdzydzach Pan Józef Brzeziński, tel. 586861292

Nowa Kiszewa 23 listopada 2011 900-1000 Zjazd do sali wiejskiej w Nowej Kiszewie Pani Teresa Jankowska, tel. 586879931

Stawiska, Małe 
Stawiska, Sze-

najda
23 listopada 2011 1000-1100 Plac przy sali wiejskiej w Stawiskach Pan Ludwik Kama, tel. 586866256

Sarnowy, Jusz-
ki, Rotembark 23 listopada 2011 1100-1200 Plac przy sali wiejskiej w Sarnowach Pan Tadeusz Kalinowski, tel. 586863510

Wielki Podleś, 
Mały Podleś, 
Nowy Podleś

23 listopada 2011 1200-1300 Plac przed szkołą w Wielkim Podlesiu Pan Edmund Lass, tel. 586862407

Dębogóry 23 listopada 2011 1300-1400 Przy przystanku PKS przy kapliczce w 
Dębogórach Pani Bogusława Radkowska, tel. 586861612

Niedamowo 23 listopada 2011 1400-1500 Plac przed szkołą w Niedamowie Pani Danuta Szczepańska, tel. 603318859

Zachęcamy mieszkańców Gminy Kościerzyna do oddania zużytego sprzętu elektronicz-
nego. Poniżej publikujemy terminy zbiórki sprzętu w poszczególnych miejscowościach.
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1. Rybki od pierwszej klasy

Gmina Kościerzyna pozyskała do-
tację w kwocie 177.552 zł z Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego w 
ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora ry-
bołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007 – 2013” (PO 
RYBY 2007-2013), z przeznacze-
niem na promowanie spożycia ryb, 
głównie wśród dzieci i młodzieży. 
Realizacja projektu rozpocznie się 
pod koniec października. Zadanie 
będzie realizowane na terenie całej 
Gminy Kościerzyna, ze szczegól-
nym udziałem wszystkich gmin-
nych przedszkoli i szkół podsta-
wowych. Zakres projektu obejmuje 
przeprowadzenie kampanii promo-
cyjnej, w skład której wchodzą de-
gustacje dań rybnych w szkołach, 
spoty radiowe, konkursy dla dzieci i 
rodziców. Na zakończenie kampanii 
zostanie wydana publikacja z naj-
lepszymi przepisami na dania rybne 

Środki pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych

oraz zorganizowany zostanie dzień 
dziecka „z rybą” we Wdzydzach.

2. Indywidualizacja procesu 
nauczania

„Szansa na sukces ucznia – wy-
równywanie szans edukacyjno-roz-
wojowych dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych Gminy Kościerzy-
na” to tytuł projektu finansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt obejmuje 9 
szkół podstawowych na terenie 
Gminy Kościerzyna i będzie re-
alizowany do 30 czerwca 2012 r.
W ramach projektu będą prowa-
dzone bezpłatne zajęcia poza-
lekcyjne dla uczniów klas I - III:
- zajęcia dla dzieci ze specy-
ficznymi trudnościami w pisa-
niu i czytaniu, w tym także za-
grożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych,

- zajęcia logopedyczne dla dzie-
ci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia gimnastyki korekcyj-
nej dla dzieci w wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zdolno-
ści dla dzieci szczególnie uzdol-
nionych o różnej tematyce.

Na potrzeby efektywnego pro-
wadzenia zajęć projekt przewi-
duje wyposażenie szkół w no-
woczesne pomoce naukowe.
Wartość projektu: 295.754 zł.

Wnioski złożone

1. W sierpniu br. Gmina Koście-
rzyna złożyła wniosek o dofinanso-
wanie do Wdzydzko-Charzykow-
skiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
„MÒRÉNKA”. Projekt o nazwie 
„Zabezpieczenie obszarów chro-
nionych Gminy Kościerzyna po-
przez organizację szlaków turystyki 
zorganizowanej” dotyczy zorgani-
zowania 9 tras wędrówki pieszej. 
Zakres projektu obejmuje zorga-

nizowanie szlaków turystycznych 
w miejscowościach położonych na 
obszarze chronionym Natura 2000. 
Miejscowości objęte projektem to: 
Juszki, Szenajda, Loryniec, Czarli-
na, Wdzydze, Gołuń, Wąglikowice, 
Grzybowo, Sycowa Huta. Wnio-
skowane dofinansowanie wynosi 
187.000 zł (100% dofinansowania). 
We wrześniu br. wniosek został za-
kwalifikowany do dofinansowania 
na etapie zgodności z Lokalną Stra-
tegią Rozwoju Obszaru Rybackiego. 
2. W ramach programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzi do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego złożono wniosek 
pt. „Żeby mi się chciało chcieć”. 
Aplikujemy o pozyskanie dofinan-
sowania w ramach  Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej, 
Działania 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji. Wnio-
skowana kwota to 47.284, 20 zł

 Redakcja

Dnia 6 października 2011 r. w sali 
wiejskiej w Wielkim Klinczu od-
był się tradycyjny „Dzień Senio-
ra”. Cała uroczystość rozpoczę-
ła się mszą świętą, na której byli 
obecni przedstawiciele Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz 
z Wójtem Grzegorzem Piechow-
skim oraz Zastępcą Wójta Grzego-
rzem Świtała. Członkowie Klubu 
Seniora wraz z panią przewodni-
czącą Elżbietą Brzezińską z uwa-
gą przyglądają się występom ar-
tystycznym przygotowanym przez 
uczniów Zespołu Kształcenia w 
Wielkim Klinczu. Do wspólnego 
biesiadowania rozgrzewał zespół 
„Cztery Asy”, w którego skład 
wchodzą członkowie Klubu Senio-
ra. Wspaniała atmosfera pozwoli-
ła biesiadować oraz bawić się do 
późnych godzin popołudniowych.

G. Daszkowski

Dzień Seniora 2011

Uchwałą Nr VIII/213/04 Rady 
Gminy Kościerzyna z dnia 08 
listopada 2004 r. zostały wpro-
wadzone stypendia edukacyjne 
Wójta Gminy Kościerzyna dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół średnich i studentów za wy-
bitne osiągnięcia w nauce. Wnio-
ski należy składać do dnia 30 
października 2011r. w Zakładzie 
Oświaty Gminy Kościerzyna, ul. 
Strzelecka 9, bud. „C”, pok. Nr 1.

Stypendia 
edukacyjne 
Gminy 
Kościerzyna 
dla uczniów 
i studentów
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Odbyły się Dożynki Gminy Kościerzyna
4 września odbyły się XIX  Do-
żynki Gminne, które po 19 latach 
zagościły w Wąglikowicach. Or-
ganizatorami uroczystości były so-
łectwa: Loryniec, Czarlina, Grzy-
bowo, Wąglikowice i Wdzydze.  
Dożynki rozpoczęły się mszą świętą 
w miejscowym kościele, której prze-
wodniczył ks. dziekan Marian Szcze-
piński. Po mszy korowód dożynkowy 
udał się na boisko sportowe, gdzie 
zaplanowano festyn dożynkowy ob-
fitujący w atrakcje przygotowane 
przez organizatorów.  Starostowie  
dożynek, a byli nimi pani Lucyna 
Grulkowska oraz pan Stanisław Ker-
lin, z pełnym ceremoniałem przeka-
zali  na ręce Wójta Gminy Grzegorza 
Piechowskiego i Przewodniczącego 
Rady Gminy Zygmunta Szulista spe-
cjalnie na tę okazję upieczony bochen 
chleba, który włodarze podzielili i 
poczęstowali nim przybyłych gości.  
Wiele emocji wzbudził wybór naj-
ładniejszego wieńca, a było ich 
w tym roku  12. Prawdziwą nie-
spodziankę przygotowało Sołec-
two Niedamowo, którego przed-
stawiciele przybyli na obchody 
dożynkowe  staropolskim obycza-
jem pięknie udekorowanym wozem 
drabiniastym wzbudzając ogrom-
ne zainteresowanie publiczności. 
Gościem specjalnym Dożynek Gmi-
ny Kościerzyna był Wiceminister 
Rolnictwa Kazimierz Plocke.  Uro-
czystość była też okazją do odzna-

czenia „Zasłużonych dla Rolnictwa” 
mieszkańców naszej gminy. Odzna-
czenia z rąk ministra odebrali: Bluma 
Katarzyna, Burandt Jan, Hetmański 
Stanisław, Jankowska Walburga, 
Kerlin Stanisław, Liedka Jan, Odya 
Bożena, Ossowski Mieczysław, Pian-
kowski Józef, Stalka Elżbieta, Stalka 
Michał, Tym Jan. Ponadto Dyplo-
mem i Statuetką Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi uhonorowano: Cy-
bulskiego Andrzeja, Jaszewskiego 
Andrzeja, Kolińskiego Edmunda, 
Kuklińskich Jarosławę i Jacka, Ryba-
kowskiego Waldemara, Ściążko Ma-
riusza, Weis Zenona, Peplińskiego 
Stanisława.  Wójt Gminy Kościerzy-
na wyróżnił następujących rolników: 
Bluma Jan, Broca Katarzyna, Dzie-
nisz Mirosław, Grulkowscy Lucyna i 
Wacław, Hetmański Józef, Klainsch-
midt Władysław, Kerlin Stanisław, 
Kuklińscy Jarosława i Jacek, Lan-
dowscy Maria i Jerzy, Weis Zygmunt.  
Podczas dożynek nie mogło za-
braknąć występów artystycznych w 
wykonaniu uczniów szkoły w Wą-
glikowicach działających w kółku 
teatralnym „Magali” oraz w Zespole 
Folklorystycznym „Mali Kaszubi”  
Tradycyjnie swoje umiejętności za-
prezentował również zespół „Ka-
szubskie Nuty” z Nowego Klincza. 
Dodatkową atrakcją tegorocznych 
dożynek był I Turniej Sołectw Gminy 
Kościerzyna, do którego przystąpiło 
10 drużyn.  W trakcie konkurencji  pu-

bliczność dopingowała  startującym 
zawodnikom kibicując im w cięciu 
drzewa, biegu  z jajkiem, biciu piany i 
dekoracji tortu. W ostatecznej klasyfi-
kacji I miejsce zajęło Sołectwo Mały 
Klincz, II - Kaliska, III - Wdzydze.  
Warto zaznaczyć, że podczas festy-
nu dożynkowego przedstawicielki  
Kół Gospodyń Wiejskich wystawiały 
wyroby kulinarne własnej produkcji, 
które cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też atrakcje przygotowa-
ne dla dzieci przez nauczycieli szkoły, 
w tym malowanie twarzy oraz liczne 
konkursy  sprawnościowe. W długiej 
kolejce musieli odstać amatorzy lote-
rii fantowej, w której każdy los był na-
gradzany, a ok. godz. 20.00 losowano 
nagrody główne ufundowane przez 
sponsorów dożynek:  Kruszywa Pol-
skie Sp. Akcyjna Rybaki - Ostowicz 
Ambroży, Dech-Pol Grzybowo   - 
Pawelski Jerzy, Forestpol - Joanna 
Bławat Wąglikowice, Pawilon Han-

dlowy Krzysztof Bławat Wągliko-
wice, Elektrobet  - Stanisław Benet 
Kłobuczyno, Waldemar Rybakowski 
Grzybowski Młyn, Laktiserv  Sp. 
z.o.o., Michał Hukała Chwaszczyno, 
Dom Wczasowy  „Danuta” Brzeziń-
ski Józef, Sołtys Sołectwa Sarnowy 
Tadeusz Kalinowski, Gmina Koście-
rzyna,  Starostowie Dożynek  Lucy-
na Grulkowska i  Stanisław Kerlin, 
Sołtys Grzybowa Jan Zaborowski, 
Dom Wczasowy „Helena” Elżbieta 
Żelichowska, Krzysztof Brzeziń-
ski Wdzydze, Hotel Niedźwiadek 
- pan Jerzy Jankowski, Andrzej Cy-
bulski Wąglikowice, Grzegorz So-
wala, NSZZ Solidarność, Feliks 
Szwichtenberg – Usługi Ślusarskie. 
Wieczorem wszyscy uczestnicy 
dożynek bawili się przy muzyce 
zespołu „HOT LINE”, który grał 
dla publiczności w Wąglikowi-
cach do późnych godzin nocnych.

M. Lamkiewicz-Czechowska 
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W związku z zapytaniami ze strony 
potencjalnych inwestorów i instytucji 
napływającymi do Gminy Kościerzy-
na, dotyczącymi zakupu ziemi na te-
renie naszej Gminy, zwracamy się do 
Państwa, potencjalnych posiadaczy 
takiej ziemi, z propozycją zamiesz-
czania na naszej stronie internetowej 
www.koscierzyna.pl ogłoszeń pod 
hasłem: Ziemia pod inwestycje. In-
formacje na temat działek przezna-
czonych do sprzedaży pod inwesty-
cje prosimy przesyłać na adres ug@
koscierzyna.pl w następujący sposób: 
- położenie – nr działki, obręb geo-
dezyjny, 

Ziemia pod inwestycje
- udogodnienia – położenie wzglę-
dem drogi, mediów, 
- wielkość – w ha lub m2,
- cena za całość lub za jednostkę 
miary,
- kontakt do właściciela / osoby 
sprzedającej (e-mail, telefon).
Ze strony Urzędu Gminy możemy za-
pewnić dołączenie do ogłoszenia ze-
skanowanego wypisu z Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego, informowanie zainteresowa-
nych kupnem ziemi o ofercie oraz 
(jeżeli będzie to możliwe) dalszym 
upowszechnieniem oferty sprzedaży.

Redakcja

Od początku października Zakładem 
Sportu, Kultury i Turystyki kieruje pan 
Grzegorz Daszkowski. Poniżej prezen-
tujemy sylwetkę nowego dyrektora.
Pan Grzegorz Daszkowski ma 30 lat, 
jest żonaty, ma dwoje dzieci. Ukończył 
Pomorską Akademię Pedagogiczną w 
Słupsku. Od 2001 roku jest nauczycie-

Nowy Dyrektor ZSKiT
lem w Zespole Kształcenia w Wielkim 
Klinczu, instruktorem muzycznym w 
Centrum Kultury i Sportu w Kościerzy-
nie. Działacz kulturalny, pasjonata mu-
zyki, prowadzący po Ojcu Zygfrydzie 
Daszkowskim Big Band „Freddens”. 
Zainteresowania: muzyka, fotografia.   

Redakcja

8 października w Skorzewie od-
był się festyn „Skorzewskie Pstrągo-
wanie”. Organizatorem tej imprezy 
byli Stowarzyszenie Wdzydzko-Cha-
rzykowska Lokalna Grupa Rybacka 
„Mórénka”  oraz Gmina Kościerzyna. 

Dla uczestników festynu przygo-
towano liczne atrakcje. Najwięcej 
uciechy miały dzieci, które bawiły się 
w wędkarzy łowiąc złote rybki z za-

Skorzewskie Pstrągowanie

improwizowanego „jeziorka”. Mło-
dzież wraz z gronem pedagogicznym 
z Zespołu Kształcenia w Skorzewie 
przygotowała na tą okoliczność wy-
stępy artystyczne i efektowną deko-
rację o tematyce rybackiej. Każdy 
chętny miał możliwość uczestnictwa 
w konkursach sprawnościowych, ry-
sunkowych,  jak i również rozpozna-
wania gatunków ryb. Nie zapomniano 
też o panach,  którzy zaprezentowali 
się w konkurencji skrobania i ćwiar-
towania pstrąga i pokazali finezyj-
ne podejście do zawodu kucharza.  
Sporo emocji wzbudził konkurs na naj-
lepszą potrawę z pstrąga, do którego 

przystąpiło 8 zespołów 2-osobowych 
ze Skorzewa, Częstkowa oraz Koście-
rzyny Wybudowanie. Łącznie zapre-
zentowano 16 potraw z pstrąga, który 
w Skorzewie jest bardzo znany, gdyż w 
starym młynie na obrzeżach Skorzewa 
prowadzona jest od wielu lat repro-
dukcja zarodowa tej ryby, która nale-
ży do Zakładów Rybackich Wdzydze. 

Członkinie Koła Gospodyń Wiej-

skich ze Skorzewa  przygotowały do 
degustacji pyszną zupę rybną oraz sma-
żonego pstrąga, którego w trakcie kon-
kursu skrobali panowie.  Po zmaganiach 
konkursowych i sytej degustacji potraw 
z pstrąga odbyła się zabawa taneczna 
trwająca  do późnych godzin nocnych. 

Mottem przewodnim imprezy była 
promocja ryb i potraw rybnych  Fun-
dusze na festyn pozyskano z Unii 
Europejskiej ze środków finanso-
wych Europejskiego Funduszu Ry-
backiego zapewniającego inwesty-
cję w zrównoważone rybołówstwo.

M. Lamkiewicz-Czechowska

9 października odbyły się wybory 
do Sejmu RP i do Senatu RP. W Gmi-
nie Kościerzyna frekwencja wyniosła 
45,82%. Faworytem okazała się Plat-
forma Obywatelska, na którą zagło-
sowało 1 897 osób (39,89%), drugie 
miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość 
z poparciem 1 675 głosów (35,23%).
Na trzecim miejscu znalazło się 
Polskie Stronnictwo Ludowe, któ-
remu zaufało 379 wyborców w 
Gminie Kościerzyna (7,97%). Na 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 

Wyniki wyborów parlamentarnych 
w Gminie Kościerzyna

głosowały 322 osoby (6,77%), a 
na Ruch Palikota - 314 (6,60%).
Zdecydowanym faworytem okazał 
się Marek Biernacki, kolejne miej-
sca z najwyższym poparciem w Plat-
formie Obywatelskiej zajęli Stani-
sław Lamczyk i Kazimierz Plocke. 
W Prawie i Sprawiedliwości miesz-
kańcy Gminy Kościerzyna głosowa-
li na Janusza Śniadka, Waldemara 
Bonkowskiego i Jolantę Szczypińską.
W Polskim Stronnictwie Ludowym 
najwięcej głosów zdobył Hubert 

Lewna, w Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej  - Leszek Miller, a w 
Ruchu Palikota - Robert Biedroń. 
W okręgu gdyńsko-słupskim 
mandaty do Sejmu RP zdobyli:
Platforma Obywatelska: Marek 
Biernacki, Kazimierz Plocke, Kry-
styna Kłosin, Tadeusz Aziewicz, 
Stanisław Lamczyk, Jerzy Budnik, 
Zbigniew Konwiński, Teresa Hoppe.
Prawo i Sprawiedliwość: Janusz 
Śniadek, Dorota Arciszewska-
-Mielewczyk, Jolanta Szczypiń-

ska, Jarosław Sellin. Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej: Leszek Miller.
Ruch Palikota: Robert Biedroń.

Senatorem w okręgu wybor-
czym nr 63 (w którym głosowali 
mieszkańcy Gminy Kościerzyna) 
został Roman Zaborowski. Rów-
nież wśród wyborców z Gminy 
Kościerzyna zdobył on najwyższe 
poparcie uzyskując 2 196 głosów. 

K. Knopik
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Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie – Świadczenia Rodzinne informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w tutej-
szym Ośrodku  są zobowiązane w terminie do 31 października  2011 r. złożyć wniosek, aby otrzymać dodatkowe 100 zł wsparcia. Wyższa wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwać tylko w listopadzie i grudniu 2011 r.

2. Od 01.01.2012 r. osoby ubiegające  się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), muszą przedstawić zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży.

Sztafetowe Biegi Przełajowe 
w Skorzewie SZKOŁA PODSTAWOWA 

Dziewczęta – 10x600m
1. SP Kaliska
2. SP Nowy Klincz
3. SP Wielki Podleś
4. SP Łubiana
5. SP Skorzewo
Chłopcy  – 10x600m
1. SP Wielki Klincz 
2. SP  Nowy Klincz
3. SP  Skorzewo
4. SP  Kaliska

GIMNAZJUM

Dziewczęta – 10x600m
1. Gim. Skorzewo
2. Gim. Wielki Klincz
3.  Gim. Wielki Podleś
Chłopcy  – 10x800m
1. Gim. Wielki Klincz 
2. Gim. Wąglikowice
3. Gim. Skorzewo
4. Gim. Łubiana 

WYNIKI TECHNICZNE: 

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 pomo-
cy 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.

W środę 28 września, przy pięk-
nej słonecznej pogodzie, na terenach 
przy stadionie w Skorzewie odbyły 
się Gminne Igrzyska i Gimnazjada w 
Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
których organizatorem był Zespół 
Szkół w Skorzewie. Sędzią głów-
nym i dyrektorem zawodów był Pan 
Leszek Zblewski,  nauczyciel wy-
chowania fizycznego ze Skorzewa. 
 Zawody miały na celu popula-
ryzację biegania jako najprost-
szej formy rywalizacji sporto-
wej i zdrowego trybu życia oraz 

wyłonienie reprezentacji Gminy 
Kościerzyna na zawody powiatowe. 
 Do rywalizacji przystąpiło blisko 
180 zawodników reprezentujących 
5 szkół podstawowych i 4 gimna-
zja. Wśród chłopców szkół podsta-
wowych i gimnazjów zwyciężyli  
biegacze z Wielkiego Klincza. Ry-
walizację dziewcząt ze szkół pod-
stawowych wygrały zawodniczki z 
Kalisk a wśród gimnazjalistek najlep-
sze były zawodniczki ze Skorzewa. 
 Zwycięskie drużyny reprezento-
wać będą  Gminę Kościerzyna na 

zawody powiatowych, które odbę-
dą się 6 października w Garczynie.
Najlepsze trzy zespoły w każdej kate-
gorii otrzymały nagrody w postaci me-
dali  i dyplomów ufundowanych przez 

Urząd Gminy Kościerzyna, wyżywie-
nie dla wszystkich uczestników (droż-
dżówki i napoje) oraz opiekę medyczną 
zapewnił Zespół Szkół w Skorzewie.

L. Zblewski


