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Szwoleżerowie Rokitniańscy w Wielkim Klinczu
31 stycznia br. tradycyjnie w
Wielkim Klinczu odbyła się
kolejna żywa lekcja historii.
Wizyta Szwoleżerów jest głęboko zakorzeniona w historię
Wielkiego Klincza. W pikniku
patriotycznym wzięli udział
mieszkańcy Gminy Kościerzyna
wraz z całymi rodzinami, którzy
skorzystali z atrakcji przygotowanych w tym dniu przez
organizatorów.
Dodatkowo za całokształt działalności zostali odznaczenie
okolicznościowym medalem
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej: Pani
Gertruda Muchowska, Ks.
Mieczysław Gajewski, Pan
Edmund Konkolewski. Młodzież
oraz całe rodziny aktywnie
uczestniczyły w "VI Rajdzie Patriotycznym" zorganizowanym przy okazji
naszego pikniku przez
hufiec ZHP z Wielkiego
Klincza, natomiast najbardziej zmarznięci mogli
ogrzać się w sali wiejskiej
oraz posilić tradycyjną
wojskową grochówką.
Tegoroczne spotkanie z II
Pułkiem Szwoleżerów
Rokitniańskich uświetnił
koncert "Grupy Muzycznego Wsparcia". Przedstawiając historię oraz wydarzenia związane z wieloletnią obecnością II Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich pragniemy
zachęcić wszystkich

mieszkańców do aktywnego
udziału w tej żywej lekcji historii
w kolejnych latach. W latach
1927 - 1930 w zabudowaniach
dawnego majątku stacjonował
1 szwadron II pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Nazwa
pułku wzięła się od szarży pod
Rokitną, która miała miejsce
13 czerwca 1915 r. W dniu tym
ułani 2 szwadronu II Brygady
Logionów dowodzeni przez rotmistrza Zbigniewa DuninWąsowicza zdobyli trzy linie
rosyjskich okopów. Nazwę pułku
przyjął 2 czerwca 1919 r. Był on
bezpośrednim spadkobiercą
utworzonego w 1918 r. II Pułku
Ułanów Legionów Polskich. Pod
k o n i e c k w i e t n i a 1 9 2 6 r.

szwoleżerowie przybyli do Starogardu Gdańskiego. Z powodu
braku miejsca w koszarach
1 szwadron liniowy przeniesiony
został do Wielkiego Klincza. W
zorganizowanym w dawnym
majątku prowizorycznym garnizonie szwadron pozostał aż do
1930 r., kiedy to przeniesiono ze
Starogardu do Tczewa 2 Batalion
Strzelców. W Wielkim Klinczu
1 szwadron aż do 1929 r. stacjonował pod komendą rotmistrza
Stanisława Lipskiego. Począwszy od 15 listopada 1929 r.
dowództwo nad szwadronem
przejął rotmistrz Jan Jastrzębski.
Tuż przed wybuchem II wojny
światowej szwadron liniowy
liczył 4 oficerów, ok., 112 - 114
szeregowych, ok. 114 - 118 koni
wierzchowych i 14 koni pociągowych. Podczas pobytu w
Wielkim Klinczu szwoleżerowie
ak ty w n ie w łączali s ię w
uroczystości państwowe. Jako
przykład można podać tutaj

obchody 10 - lecia odzyskania
Pomorza, które odbyły się we
wsi w niedzielę 9 lutego 1930 r.
W dniu 19 marca 1930 r. na
dziedzińcu koszar poświęcono
tablicę pamiątkową ku czci
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych w
obchody 96 rocznicy wkroczenia
wojsk polskich na ziemie
kościerskie, a w szczególności:
Pani Ilonie Kościelskiej wraz z
harcerzami z Wielkiego Klincza,
Panu Piotrowi Kwidzińskiemu
wraz z harcerzami z Łubiany,
OSP Wielki Klincz, KGW
"Sąsiadki Aparatki", Sołectwu
Wielki Klincz, Straży Gminnej,
Komendzie Powiatowej Policji w
Kościerzynie.
Red.
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Biała Sobota w Wielkim Klinczu
Tym razem w Wielkim Klinczu,
już po raz czwarty Gmina
Kościerzyna dla swoich
mieszkańców wspólnie z
Gdańskim Uniwersytetem
Medycznym zorganizowała
Białą Sobotę. Ta akcja prozdrowotna to kompleksowe badania medyczne odbywające się na
terenie gminy, konsultacje z
lekarzami z Uniwersytetu Medycznego oraz w przypadku
zagrożenia zdrowia dalsze badania i opieka w Akademii
Medycznej w Gdańsku. W każdej
z poprzednich akcji uczestniczyło ponad 100 osób, niestety w
każdej z akcji zdarzały się osoby
zaniedbujące wizyty u lekarzy
pierwszego kontaktu, przez co
okazywało się, że są w zaawansowanych stanach chorobowych, również chorobach

nowotworowych. Tym razem z
pomocy studentów i lekarzy
skorzystało 76 osób. Niestety, u
kilkunastu z nich stwierdzono
zmiany chorobowe, które mogą
oznaczać nowotwory. Odkrycie
zagrożenia życia, pokierowanie
na właściwą ścieżkę leczenia,
konsultowanie wyników to małe
sukcesy tych akcji. Dla
wszystkich chętnych dostępne
były następujące badania: pomiar
ciśnienia tętniczego, pomiar wagi
i wzrostu, wyliczenie BMI,
pomiar poziomu glukozy,
cholesterolu, pomiar tkanki
tłuszczowej, nauka badania
palpacyjnego piersi, badanie
EKG, możliwość zapisów na
mammografię. Bardzo wartościowe były też konsultacje z
lekarzami i wykładowcami z
Gdańskiego Uniwersytetu

Medycznego specjalizującymi
się w leczeniu chorób nowotworowych. Także studenci
działający w Studenckim Kole
Naukowym "Oncoteam" przy
Katedrze i Klinice Chirurgii
Onkologicznej obsługujący tę
akcję jak zawsze byli bardzo
dobrze przygotowani, co

udowodnili podczas Białej Soboty w Wielkim Klinczu.
Organizacja akcji nie byłaby
możliwa bez wsparcia Zespołu
Kształcenie w Wielkim Klinczu,
NZOZ Przychodnia w Kościerzynie i NZOZ Klincz.
G. Świtała

O zagrożeniach na debacie w Stawiskach
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie po
raz kolejny zorganizowali debatę
dla seniorów. Tym razem
spotkanie odbyło się w Domu
Pomocy Społecznej "Kaszub" w
Stawiskach. Mundurowi zwrócili
również uwagę na prawidłowe
zachowanie na drogach oraz

omówili zagrożenia występujące
na terenie powiatu, co przyczyni
się do uzupełnienia mapy
zagrożeń. 2 lutego policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w
Kościerzynie po raz kolejny
spotkali się z miejscowymi
seniorami. Debata odbyła się w
Domu Pomocy Społecznej

"Kaszub" w Stawiskach. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Tomasz Radomski,
funkcjonariusze prewencji oraz
grupa kilkudziesięciu seniorów
samego ośrodka, jak i
okolicznych miejscowości.
Głównym celem debaty było
przede wszystkim uwrażliwienie
ich na sytuacje, w których mogą
stać się ofiarą przestępstwa.
Policjanci przybliżyli słuchaczom tematykę działania
oszustów m.in. metodą "na
wnuczka" i "na policjanta".
Poinformowali również, jak
należy postępować w przypadku
zagrożenia oraz jak skutecznie
można poprawić swoje bezpieczeństwo. Naczelnik Ruchu

Drogowego przypomniał o
bezpieczeństwie na drodze i
obowiązku noszenia po
zmierzchu odblasków poza
terenem zabudowanym. Słuchaczom przekazano również
informacje o numerach alarmowych i instytucjach pomocowych
na terenie powiatu. Z seniorami
omówiono zagrożenia występujące na terenie kościerskim co
przyczyni się do uzupełnienia
mapy zagrożeń. W spotkanie
zaangażowali się oprócz policjantów Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski,
pracowinicy ośrodka, GOPS-u,
UG Kościerzyna i PCPR.
P. Kwidziński

Masz problem z alkoholem?
AL-ANON w Łubianie zaprasza
Jeśli jesteś osobą współuzależnioną - czyli np. twój mąż, żona, syn,
córka czy inna bliska osoba pije - przyjdź, a otrzymasz odpowiednie
informacje, by móc żyć w spokoju, radości i zdrowiu.
Grupa AL-ANON "ZAUFANIE" zaprasza w każdą środę w godz.
18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP, w
górnej sali, wejście od strony torów). W ostatnią środę miesiąca
organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich zainteresowanych.

Chcesz przestać pić? Przyjdź - posłuchaj
- może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie. Jaki jest
nasz cel? Trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu.
W jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy
siłę i nadzieję do wytrwania w trzeźwości. Może i dla Ciebie nadejdą
te radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz. Z pogodą ducha na
twarzy świat jest piękny. W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na
MITING AA Grupy ISKRA w pomieszczeniach w sali klubowej Hali
Sportowej ul. Szkolna w Wielkim Klinczu. Miting otwarty - pierwsza
środa miesiąca dla każdego zainteresowanego.
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ŚWIADCZENIE
RODZICIELSKIE
- kto może otrzymać?
Od 1.01.2016 r. weszło w życie nowe świadczenie - świadczenie
rodzicielskie, które przysługuje: matce lub ojcu (ojcu w
wyjątkowych przypadkach); opiekunowi faktycznemu dziecka w
przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia;
rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w
przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku
życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o
odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia;
osobie która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką
dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
do ukończenia 10 roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje
w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni od dnia
porodu w przypadku urodzenia jednego dziecka. Świadczenie
przysługuje matce, która nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Do
pobierania w/w świadczenia uprawnione są również osoby, jeżeli
dziecko urodziło się przed dniem 1 stycznia 2016 r. Prawo do
świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie
ustawy (1.01.2016 r.), jeżeli wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później
jednak niż w okresie do ukończenia 52 tygodnia od dnia porodu,
prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
D. Roggenbuk

Stosowanie się do znaku
"strefa zamieszkania”
W związku z coraz częstszym
stosowaniem znaków "strefa
zamieszkania" przedstawiamy
zasady w zakresie ruchu
drogowego, jakie obowiązują na
takim obszarze.
Powyższe znaki stosuje się
szczególnie w obszarach silnie
zurbanizowanych z gęstą
zabudową mieszkaniową w celu
ochrony bezpieczeństwa mieszkańców danego obszaru. Znaków
tych nie stosuje się na drogach
przelotowych. Prędkość wszystkich pojazdów poruszających się
w strefie nie może przekroczyć
20 km/h. Przepis ten dotyczy
również motorowerzystów oraz
quadów. W strefie zakazany jest
postój pojazdu w innym miejscu
niż wyznaczony w tym celu.
Należy przez to rozmieć, że jeżeli

nie wyznaczono stref z możliwością postoju to nie ma
możliwości postoju pojazdów na
całym obszarze. Zwracamy
uwagę kierowcom, aby stosując
się do powyższego zakazu
ograniczali postój na ulicy przy
swoich nieruchomościach.
Oczywiście nie będzie karany ten
kto się zatrzymał na kilka minut
w celu wejścia do swojego
budynku lub otwarcia bramy
wjazdowej. Jednak jeżeli postój
ten będzie trwał znacznie dłużej
lub na okres kilkugodzinny to
będą podejmowane czynności
karne wobec takiego kierowcy.
Dotyczyć to będzie również osób,
które przyjeżdżają w odwiedziny.
W takich przypadkach właściciel
posesji powinien umożliwić
wjazd na swoją nieruchomość. W
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Data

Godzina

Sołectwo

22.02.2016
Poniedziałek

16.00
17.15
18.30

Nowy Podleś
Mały Podleś
Wielki Podleś

23.02.2016
Wtorek

16.00
17.15
18.30

Dobrogoszcz
Nowa W ieś Kościerska
Kościerska Huta

25.02.2016
Czwartek

16.00
17.15
18.30

Małe Stawiska
Stawiska
Szenajda

26.02.2016
Piątek

16.00
17.30

Wieprznica
Częstkowo

28.02.2016
Niedziela

17.00

Łubiana

29.02.2016
Poniedziałek

16.00
17.30

Sarnowy
Wielki Klincz

01.03.2016
Wtorek

16.00
17.30
18.30

Nowa Kiszewa
Dębogóry
Niedamowo

02.03.2016
Środa

16.00
17.30

Kościerzyna W ybudowanie
(spotkanie w Skorzewie)
Skorzewo

03.03.2016
Czwartek

16.00
17.15
18.30

Czarlina
Grzybowo
Sycowa Huta

04.03.2016
Piątek

16.00
17.30

Zielenin (spotkanie w
Będominku)
Puc

07.03.2016
Poniedziałek

16.00
17.30

Kaliska Kościerskie
Kłobuczyno

09.03.2016
Środa

16.00
17.15
18.30

Wdzydze
Loryniec
Wąglikowice

10.03.2016
Czwartek

16.00
17.30

Mały Klincz
Nowy Klincz

11.03.2016
Piątek

16.00
17.30

Gostomie
Korne

14.03.2016
Poniedziałek

16.00
17.15
18.30

Juszki
Rotembark
Szarlota

"strefie zamieszkania" pieszy
korzysta z całej szerokości drogi
i ma pierwszeństwo przed
pojazdem (dotyczy to wszelkich
pojazdów, w tym rowerów) i nie
ma obowiązku: korzystania z
chodnika lub drogi dla pieszych,
iść lewą stroną drogi, ustępowania pierwszeństwa wszelkim
pojazdom, poruszania się jeden
za drugim w przypadku korzystania z jezdni, - posiadania
elementów odblaskowych jeżeli
porusza się po jezdni. Kierowcy
mają obowiązek zachowania
szczególnej ostrożności w strefie
zamieszkania i ustępować
pierwszeństwa pieszym. Jeżeli
dojdzie do wypadku z udziałem
pieszego w takiej strefie to
kierowca będzie odpowiedzialny
za jego skutki, nieważne czy

pieszy lub dziecko wtargnęło
nagle na jezdnię. Dostosowanie
prędkości do obowiązującej daje
gwarancję uniknięcia jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych.
Szczególnie ważnym elementem
jest zwracanie uwagi na dzieci w
wieku do 7 lat będące na jezdni,
które nie mają obowiązku być
pod opieką osób w wieku co
najmniej 10 letnich.
Kierujący muszą też pamiętać, że
wyjeżdżając z tego specyficznego obszaru na normalną drogę,
włączają się do ruchu i muszą
ustąpić pierwszeństwa innym
pojazdom o ile znaki drogowe
nie informują o innej organizacji
ruchu.
Opracowano na podstawie ustawy
Prawo o ruchu drogowym.

K. Lisakowski
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Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
W związku z ogłoszeniem przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Gdańsku dla
jednostek samorządu terytorialnego konkursu "Czyste
Powietrze Pomorza" na wymianę
źródeł ciepła na nieruchomościach osób fizycznych w
roku 2016, zwracamy się do osób
zainteresowanych dofinansowaniem, aby składały pisemne
wnioski wyrażające chęć skorzystania z dofinansowania w
roku 2016. Informujemy, że
dotację mogą otrzymać wniosko-

dawcy posiadający nieruchomości położone na terenie
gminy Kościerzyna.
Zakres możliwego dofinansowania obejmuje: likwidację
kotłów opalanych węglem lub
koksem i zastąpieniu ich: kotłami
opalanymi gazem lub olejem
opałowym, źródłami ciepła
wykorzystującymi odnawialne
źródła energii (pompy ciepła,
kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), podłączeniem do
sieci ciepłowniczej; ograniczenie zużycia opału w kotłach

zasilanych węglem lub koksem
poprzez instalację kolektorów
słonecznych lub pompy ciepła
na potrzeby wytwarzania c.w.u.
Kwota dotacji dla danego źródła
ciepła wynosi nie więcej niż
30% kosztów kwalifikowanych
jego modernizacji i uzależniona
jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub
koksu.
Wnioski o dofinansowanie
należy kierować listownie na
adres Urzędu Gminy w
Kościerzynie /ul. Strzelecka 9,

83-400 Kościerzyna/ lub składać
w biurze obsługi mieszkańców
urzędu w nieprzekraczalnym
terminie do 30 kwietnia 2016
roku.
Więcej informacji znaleźć można
na stronie www.koscierzyna.pl
lub w Urzędzie Gminy
Kościerzyna, Budynek C, pok.
1B - Krzysztof Lisakowski tel.
586865980; tel. kom. 609138132
K. Lisakowski

Zwrot podatku akcyzowego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od
1 lutego 2016 r. do 29 lutego
2016 r. producenci rolni mogą
składać do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów
rolnych, wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej wraz z fakturami (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w
okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31
stycznia 2016 r. Stawka zwrotu
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego
do produkcji rolnej
na 1 litr oleju w
2016 r. wynosi 1,00
zł/l. W przypadku
złożenia wniosku
w powyższym terminie pieniądze
wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
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100 urodziny Pani Marianny Lewna
10 stycznia 2016 roku setne
urodziny obchodziła pani
Marianna Lewna ze Skorzewa.
Z życzeniami wielu kolejnych lat
w dobrym zdrowiu panią
Mariannę odwiedzili Zastępca
Wójta Grzegorz Świtała i Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bober. Marianna Lewna
to najstarsza mieszkanka
Skorzewa, a zarazem jedyna z
najstarszych osób w gminie
Kościerzyna. Już w sobotę
9 stycznia świętowała swoje
setne urodziny. Jubileusz rozpoczął się o godz. 10.00 uroczystą
Mszą Świętą celebrowaną w
domu solenizantki przez byłego
proboszcza parafii pw. N.M.P.
w Skorzewie ks. Prałata Mariana
Szczepińskiego. Po Mszy Świętej zabrzmiało dla Pani Marianny
gromkie "200 lat". Wszyscy
przybyli goście życzyli Jubilatce
zdrowia, kolejnych lat życia,
dużo radości i pogody ducha.
Z okazji 100-nych urodzin poza
rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami, gratulacje złożyli również
przedstawiciele Gminy Kościerzyna, delegacja KRUS-u, delegacja Pomorskiego Zarządu
Wo j e w ó d z k i e g o Z w i ą z k u
Kombatantów RP i byłych

więźniów politycznych w
Gdańsku oraz przedstawiciele
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Pani
Marianna Lewna, z domu Szulist,
urodziła się 10 stycznia 1916
roku w Stężycy. Jej rodzice
Teodozja i Józef byli rolnikami.
W rodzinie oprócz najmłodszej
Marianny było sześcioro rodzeństwa: najstarsza siostra Marta,
bracia: Augustyn, Jan (zginął na
wojnie) i Stefan oraz siostry:
Anna i Augustyna. Jubilatka
uczęszczała ze starszym rodzeństwem do szkoły w Stężycy do
1930 r., pokonując codziennie
pieszo 1,5 km. Ojciec Pani
Marianny zmarł gdy miała
3 latka. Stulatka pamięta, jak z
siostrą Martą poszły na łąkę po
kwiatki na pogrzeb taty. W 1939 r.
poznała swojego przyszłego
męża Józefa Lewna, urodzonego
w Niemczech i wychowanego w
Stężycy. W wieku 25 lat wyszła
za mąż, związek małżeński
zawarto w Kościele parafialnym
w Stężycy. W 1954 r. zamieszkała
wraz z mężem i dziećmi w
Skorzewie - Młyn. Małżonkowie
pracowali z dziećmi na gospodarstwie. Pani Marianna urodziła
czworo dzieci, 2 synów i 2 córki:

Stypendystki Marszałka
Województwa Pomorskiego
Wysoka średnia ocen, zaangażowanie społeczne, udział w
międzynarodowych konkursach i konferencjach, własne publikacje,
współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi lub
organizacjami pozarządowymi to tylko niektóre z kryteriów, jakie
trzeba spełnić, by otrzymać Stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego. Tytułem wojewódzkiego stypendysty może
poszczycić się w tym roku 36 studentów, wśród których, jako jedyna
z powiatu kościerskiego, jest Paulina Pałasz ze Stawisk, studentka
stomatologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Natomiast
wśród uczniów nagrodzonych Stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego znalazła się Beata Jakubowska ze Stawisk, uczennica
Gimnazjum w Wielkim Podlesiu. Gratulujemy tak znaczących
osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!
Red.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kościerzynie informuje, że w razie wystąpienia sytuacji
kryzysowej, wymagającej interwencji pomocy społecznej, należy
zgłosić:
- osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9
- telefonicznie pod numerem 58 686 65 57 lub 58 680 85 82,
kom. 606 435 337
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.

Stefana, Gertrudę, Gerarda
i Stefanię. Doczekała się
1 wnuka, 11 wnuczek oraz
4 prawnuczek i 8 prawnuków.
Solenizantka przeżyła II wojnę
światową. W tym czasie, jak opowiada, otarła się o śmierć
podczas wtargnięcia SS-manów
do domu rodzinnego w Stężycy.
Jak wspomina, wywieźli ją wraz
z mężem i synkiem Stefanem do
obozu w Potulicach. Był to
niemiecki obóz przesiedleńczy i
obóz pracy Lebrechtsdorf.
W obozie tym spędziła prawie
2,5 miesiąca, od 10 listopada

1944 roku do 21 stycznia 1945
roku. Stulatka od młodzieńczych
lat poznawała trud oraz uroki
życia na wsi. Szanowna Jubilatka
cieszy się dobrą kondycją,
pogodą ducha oraz szacunkiem
rodziny. Mimo swego sędziwego
wieku bardzo lubi towarzystwo,
jest uśmiechnięta i nie stroni od
żartów. Obecnie chętnie czyta
czasopisma katolickie. Do tej
pory odwiedza ją rodzina, aby
podziękować za serce oraz
miłość, którą obdarowuje
najbliższych.
Red.
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Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna
Pod koniec stycznia tego roku
Gmina Kościerzyna wraz z
samorządem miejskim złożyła
wniosek o dofinansowanie
termomodernizacji 11 budynków gminnych oraz 9 budynków
miejskich. Wspólnie staramy się
o dofinansowanie na poziomie
85% wydatków kwalifikowalnych w ramach działania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres
Gminy Kościerzyna w tym

projekcie to termomodernizacja
budynków: Zespołu Szkół w
Wąglikowicach, Wielkim Podlesiu, Skorzewie, Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich, budynku Urzędu Gminy
Kościerzyna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sal
wiejskich w miejscowościach:
Wielki Klincz, Korne, Nowa
Wieś Kościerska, Puc, Kościerska Huta. Wymienione budynki
szkolne i sale wiejskie uzyskają
nowe źródło ciepła w postaci

gruntowych pomp ciepła.
Ponadto w większości budynków przewiduje się montaż
ogrzewania podłogowego oraz
wymianę instalacji c.o., w
niektórych przypadkach również
docieplenie ścian zewnętrznych
lub wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej. Głównymi celami
projektu jest ograniczenie emisji
CO2 i gazów cieplarniach do
atmosfery oraz ograniczenie
zapotrzebowania energii potrzebnej na cele grzewcze w

budynkach, a co za tym idzie
ograniczenie wydatków na
funkcjonowanie obiektów. Zadanie z racji dużego zakresu
planowane jest do realizacji na
przestrzeni 4 lat (2016-2019).
Planowane wydatki związane z
zakresem Gminy Kościerzyna
mają wynosić ponad 8,2 mln
złotych, z czego wkład Gminy
przy uzyskaniu 85% dofinansowania kształtować się będzie w
wysokości około 1,5 mln
złotych.
S. Malek

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest
W związku z ogłoszeniem przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Gdańsku dla
jednostek samorządu terytorialnego konkursu na dofinansowanie prac związanych z
usuwaniem azbestu w roku 2016,
zwracamy się do osób zainteresowanych dofinansowaniem, do
składania pisemnej informacji o
gotowości wykonania takich prac
w roku 2016.
Informujemy, że dotację mogą
otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone
na terenie gminy Kościerzyna,
którzy złożyli do Urzędu Gminy
w Kościerzynie dokumenty z

przeprowadzonej inwentaryzacji
wyrobów /ocena stanu
posiadania/ zawierających azbest
przed 1 stycznia 2016 roku i
zostali ujęci w tzw. bazie
azbestowej. Przyjmujemy
również wnioski od osób, którzy
dokonali zdjęcia wyrobów
zawierających azbest przed 2016
rokiem i oczekują na dofinansowanie jedynie odbioru odpadów azbestowych. Wnioski o
dofinansowanie należy składać
do Urzędu Gminy w Kościerzynie /ul. Strzelecka 9, 83-400
Kościerzyna/ do biura obsługi
mieszkańców w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca

2016 roku. Wnioski złożone po
tym terminie nie będą
rozpatrywane. We wniosku
należy wskazać:
ilość wyrobów azbestowych
planowanych do usunięcia w
m2, czy dofinansowanie ma
objąć prace demontażowe czy
tylko odbiór odpadów, nr działki
i nazwa obrębu na którym
zlokalizowany jest azbest, dane
adresowe wnioskodawcy wraz z
numerem telefonu,
rodzaj zabudowy, w przypadku
dofinansowania wyłącznie
odbioru płyt azbestowych we
wniosku należy wskazać w
jakim terminie dokonano zdjęcia

płyt azbestowych.
Informujemy, że dotacja nie
może przekroczyć 85% kosztów
kwalifikowanych, które należy
obliczyć w oparciu o kryterium w
postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
do 800 zł/Mg w przypadku prac
demontażowych wraz z odbiorem, do 400 zł/Mg w przypadku
tylko odbioru odpadów azbestowych. Szczegóły dotyczące
dofinansowania można uzyskać
w Urzędzie Gminy Kościerzyna,
Budynek C, pok. 1B - Krzysztof
Lisakowski tel. 609138132.
K. Lisakowski

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
Kolejny raz w Skorzewie odbyło
się szkolenie dla członkiń Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy Kościerzyna. Na spotkanie przybyło 27 pań. W piątek
15 stycznia uczestniczki szkolenia poznały wytyczne dobrej
praktyki higienicznej i produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych
z wykorzystaniem surowców
roślinnych z własnych upraw.

Temat ciekawie omówiła pani
Grażyna Greinke - Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kościerzynie. Zachęcała do uruchomienia produkcji i sprzedaży
żywności tradycyjnej, która cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród klientów. Wieczór upłynął
na ocenie potraw biorących
udział w konkursie kulinarnym
"Smaki zimy" oraz rozmowach o
codziennej działalności w Kołach
Gospodyń Wiejskich. Komisja
konkursowa w składzie: Grażyna Greinke, Andrzej Bober,
Grzegorz Piechowski wyróżniła dwie
potrawy: zupę z
brukwi na gęsinie
oraz sałatkę z orzechami. Zwyciężczynie konkursu
nagrody otrzymają
podczas Gminnego

Turnieju KGW, który odbędzie
się 28 lutego w Wielkim Klinczu.
W sobotę 16 stycznia panie
wzięły udział w warsztatach
"Kaszubskie kwiaty z bibuły"
prowadzonych przez artystkę
ludową Bogumiłę Bednarek.
Pozyskane umiejętności można
będzie wykorzystać w dalszej
aktywności w KGW. W szkoleniu dla Kół Gospodyń
Wiejskich, które zorganizowane

zostało już po raz czwarty,
uczestniczyły aktywne panie z
następujących sołectw Gminy
Kościerzyna: Sarnowy, Wielki
Klincz, Kościerska Huta,
Wąglikowice, Kłobuczyno,
Loryniec, Nowy Klincz, Wielki
Podleś, Skorzewo, Łubiana. Były
to członkinie KGW oraz panie,
które planują założenie Koła
Gospodyń Wiejskich.
K. Knopik
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Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wielki Klinczu
W styczniu rozpoczęły się roboty
budowlane przy modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w
Wielkim Klinczu przy ul. Gen. J.
Wybickiego. Jest to kolejna,
trzecia już instalacji modernizowana na terenie Gminy
Kościerzyna. Zadanie polega na
rozbiórce starego oraz budowie i
wyposażeniu nowego budynku
Stacji, budowie nowej oraz
poprawie jednej z istniejących
studni - źródła wody zaopatrującego w wodę pitną mieszkańców Wielkiego Klincza i

Wielkiego Podlesia. Przewidywany koszt inwestycji to
ponad 1,2 mln złotych. Prace
budowalne potrwają do maja
tego roku. W tym czasie
wodociąg w Wielkim Klinczu
zostanie podłączony już do
nowego źródła. Celem zadania
jest poprawa jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez
ludzi. Gmina Kościerzyna w
listopadzie ubiegłego roku
wystąpiła z wnioskiem o
pożyczkę do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Gdańsku
na sfinansowanie inwestycji.
Zmodernizowanie trzech Stacji
Uzdatniania Wody: w Łubianie,

Jak segregować odpady?
Wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych dokonuje
właściciel nieruchomości.
Informację o wyborze sposobu
zbierania odpadów zamieszcza w
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zgromadzenie
Z w i ą z k u G m i n Wi e r z y c a
uchwałą nr VII/44/2015 z dnia
11 sierpnia 2015 roku ustaliło wymagania w zakresie selektywnego
zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, polegające na tym,
że każda nieruchomość, na której
wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów
w zakresie określonym w regulaminie utrzymania czystości i
porządku w gminach Związku,
czyli również w gminie Kościerzyna.
Selektywne zbieranie odpadów
polega na ich zbieraniu według
następujących grup:
- odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji, zwane
"BIO",
- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, styropian opakowan i o w y i t k a n i n y, z w a n e
"SUROWCE",
- powstające w gospodarstwach
domowych przeterminowane leki
i chemikalia oraz zużyte baterie,
akumulatory i inne odpady
niebezpieczne,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
- pozostałe odpady, zwane
"ZMIESZANE".
Selektywne zbieranie odpadów
polega na ich zbieraniu w

następujący sposób:
1. W pojemniku lub worku oznakowanym napisem "BIO", należy
gromadzić:
- odpady tzw. kuchenne frakcji
stałej powstające w gospodarstwie
domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak:
pozostałości potraw i produktów resztki warzyw i owoców, itp.,
- odpady zielone, pochodzące z
pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, takie jak:, trawa,
chwasty, liście, pozostałości po
przycięciu drzew i krzewów itp., a
także rośliny domowe - kwiaty
cięte, doniczkowe itp.
2. W pojemniku lub worku oznakowanym napisem "SUROWCE",
należy gromadzić:

- opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - takie jak: opakowania po
produktach spożywczych, chemii
gospodarczej i kosmetykach,
folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian
opakowaniowy, itp.,
- makulaturę - gazety, zeszyty,
książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, tekturę, itp.,
- tekstylia, odzież - tkaniny,
ubrania, itp.,
- szkło opakowaniowe - takie jak:
butelki, słoiki, itp.,
- metale - takie jak: puszki po
konserwach, puszki aluminiowe
po napojach, inne opakowania
metalowe, zakrętki od słoików i
butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia,
drobny złom, itp.
3. W pojemniku
oznakowanym napisem "ZMIESZANE" - na pozostałe
po segregacji (na
"BIO" i "SUROWCE") odpady, należy gromadzić:
- odpady z tworzyw
sztucznych i szkła,
które nie są opakowaniami, ceramikę
(porcelanę, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków,
pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną, prospekty,
foliowane i lakierowane katalogi,
odpady które
powstały w wyniku
prowadzenia

Skorzewie i Wielkim Klinczu
umożliwi połączenie wszystkich
wodociągów gminnych w jedną
sieć.
S. Malek
drobnych robót remontowych np. z malowania pomieszczeń,
powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne frakcji
stałej pochodzenia zwierzęcego,
itp., z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlano-rozbiórkowych
i remontowych oraz opon, o
których mowa w pkt. 4.
4. Ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić następujące ich rodzaje:
- odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć takie odpady
jak: świetlówki, rtęciówki, baterie,
akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp., smary,
filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia,
lekarstwa, środki ochrony roślin,
rozpuszczalniki, farby, lakiery, a
także opakowania po tych preparatach itp.,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą
być umieszczone w pojemnikach,
do których należy zaliczyć takie
odpady jak: stoły, szafy, krzesła,
sofy, dywany, wózki dziecięce,
materace, kołdry, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, opony, itp.,
- odpady elektryczne i elektroniczne, do których należy zaliczyć: sprzęt AGD - artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt
oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, itp.,
- odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, które powstają
podczas remontów i rozbiórek, do
których należy zaliczyć takie
odpady jak: okna, drzwi, panele,
deski, gruz, styropian budowlany,
materiały budowlane, aparatura
sanitarno-grzewcza itp.
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Szczypiornistki Ceramika Łubiana
bezkonkurencyjne na Turnieju w Słupsku
16 stycznia 2016 roku zawodniczki z Gminy Kościerzyna
reprezentujące Klub Ceramik
Łubiana wzięły udział w Turnieju
Piłki Ręcznej dziewcząt pod
hasłem "Trenuj Graj Zwyciężaj".
Do rozgrywek turnieju przystąpiło sześć zespołów reprezentujących Szkoły Podstawowe z klasami sportowymi o profilu "piłki
ręcznej" ze Słupska i Ustki.
Bezkonkurencyjne okazały się
zawodniczki LKS "Ceramik" Łubiana, które po wysoko wygranej
rywalizacji w grupie awansowały
do finału. Mecz Finałowy wygrały
zdecydowanie pokonując Szkołę
Podstawową nr 4 z Słupska z wynikiem 16-1. Bramki dla "Ceramika" zdobywały: Katarzyna Stolc
(18), Klaudia Komendarczyk (17),
Wiktoria Kropidłowska (7), Kamila Dublinowska (3). Grały też:

Justyna Stolc (bramkarka), Julia
Narloch, Katarzyna Narloch,
Kinga Troka, Wanessa Kruk (trzy
ostatnie to uczennice Szkoły
Podstawowej w Wielkim Klinczu).
Zarówno w Łubianie, jak i Wielkim Klinczu treningi prowadzi
Adam Federowicz. Należy też
dodać, iż zawodniczki Ceramika
zdobyły również tytuły: "królowa
strzelców" (została nią Katarzyna
Stolc), "najlepsza zawodniczka
turnieju" (została nią Klaudia Komendarczyk). W grudniu 2015 r.
Szczypiornistki Ceramika wygrały
również Turniej Piłki Ręcznej
organizowany w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mielnie (woj.
zachodnio-pomorskie). Zawodniczkom, Rodzicom i Trenerowi
dziękujemy za walkę i zaangażowanie życząc dalszych sukcesów.
Należy dodać, że zawodniczki pod

okiem Trenera Adama Fe- rozpoczęła się w październiku
dorowicza trenują dopiero od 2015 r.
Oskar Żołdowicz
około 3 miesięcy. Dla niektórych
Ceramik Łubiana
z nich przygoda z piłką ręczną

Sparingowa sobota bokserska
W sobotę 23 stycznia w Słupsku
odbyła się pierwsza sparingowa
sobota bokserska, otwierająca
sezon spotkań międzyklubowych, w której wzięło udział 6
sekcji bokserskich: gospodarze
"Czarni" Słupsk, "Gruchała
Team" Chojnice, "Garda" Wicko,
"Bombardier" Gdynia, "Garda"
Bytów i "WILK" GKS "Gmina
Kościerzyna" w składzie: Alan
Lemańczyk, Dawid Richert,
Kacper Meyna, Robert Peek,
Przemysław Majewski, Szymon
Hapka, Krystian Gostkowski.
Walki sparingowe są podstawowym elementem przetarć ringowych oraz nauki zapoznania i
odnalezienia się zawodnika w
linach, prawidłowego reagowania na komendy sędziowskie i
podpowiedzi trenera. Wszyscy

nasi zawodnicy - w większości
debiutujący - krzyżowali rękawice z bardziej doświadczonymi
i utytułowanymi pięściarzami, co
nie stanęło na drodze "wilków"
do pokazania charakteru i zacięcia bokserskiego, mającego
ogromny wpływ na dalsze ukierunkowanie w bardzo wymagającym sporcie, jakim jest boks.
Swoją postawą w ringu pokazali
gotowość do wzięcia udziału w
turnieju o tytuł Mistrza Pomorza
w okręgowych eliminacjach do
Ogólnopolskich Mistrzostw
Polski. Eliminacje odbędą się 6
marca 2016r. w Gdyni, a klub
"WILK" reprezentować będą:
Dawid Richert, Robert Peek i
Kacper Meyna. Zegar bije, dołożymy wszelkich starań, by te eliminacje były dla nas pomyślne.

Wszystkich zainteresowanych
trenowaniem boksu: chłopców i
dziewczęta w wieku 10-14 lat zapraszamy na treningi w ponie-

działki, środy i piątki na godzinę
18.30 do Łubiany ul. Dworcowa
/budynek byłego PKP/.
Trener Sylwester Napientek

Telefony alarmowe
WYDAWCA: Zakład Sportu, Kultury i Turystyki
83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. 58/686-59-80
Redakcja: Katarzyna Knopik (red.nacz.)
Skład: Mariola Przytarska
Druk: Firma Floks Wojciech Zdunek
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, listów itd.
Zastrzegamy sobie prawo opracowywania nie zamówionych materiałów.

.

Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
Starszy strażnik Adam Niklas,
Młodszy strażnik Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowi: Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999, 58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

