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Zebrania wiejskie odwołane!

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii koronawirusa, a także zakaz organizowania spotkań większych
niż dla 5 osób, Wójt Gminy Kościerzyna podjął decyzję o odwołaniu zebrań wiejskich w sezonie zimowo-wiosennym 2021 r. Spotkania z mieszkańcami zostaną zorganizowane wtedy, gdy będzie to możliwe i bezpieczne. Wydatki z funduszu sołeckiego będą zaplanowane przez sołtysa, radę sołecką i radnego gminy z okręgu,
w którym znajduje się sołectwo. Postaramy się dostarczyć mieszkańcom informacje z urzędu gminy dotyczące
zadań zrealizowanych w 2020 roku oraz planów inwestycyjnych na 2021 rok.
Red.

Budżet Gminy Kościerzyna na 2021 rok
22 grudnia 2020 r. Rada Gminy Kościerzyna przyjęła budżet na 2021 rok. Dochody
budżetu zaplanowano w kwocie 91 557 523
zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 99 332 405 zł. Planowany deficyt
budżetu w kwocie 7 774 882 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (4 734 882 zł), środków
wolnych (2 000 000 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1 040 000
zł). Wolne środki w kwocie 1 218 460 zł
przeznaczone zostały na wykup obligacji
(1 000 000 zł) i spłaty otrzymanych krajowych pożyczek (218 460 zł).
Na inwestycje planuje się wydatkować
kwotę 25 638 044 zł. Będą to następujące
zadania:
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze Aglomeracji Łubiana
- Zakup pompy do przepompowni ścieków
w Skorzewie

- Dotacje do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie
- Budowa i modernizacja dróg gminnych
- Budowa dróg gminnych w Kościerskiej
Hucie
- Rozbudowa drogi gminnej na odcinku
Korne – Owśnice
- Rozbudowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu
- Ścieżki rowerowe do Wielkiego Klincza,
Skorzewa, Sarnów i Dobrogoszcza
- Infrastruktura szlaków kajakowych
- Zakup 6 łodzi w projekcie „100 łodzi na
100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy”
- Zakup autobusu 19-21 osobowego i samochodu typu bus dla osób niepełnosprawnych
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł
energii
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia
Analizując poszczególne działy budżetu warto zauważyć, że najwyższa kwota

przeznaczona jest na rodzinę i świadczenia
rodzinne (m.in. zasiłki 500+) oraz pomoc
społeczną: 28 894 498 zł. Drugą w kolejności pozycję wydatkową stanowi oświata i wychowanie – to kwota: 26 251 724
zł. Na transport i łączność przeznaczono
12 303 509 zł, gospodarka komunalna
i ochrona środowiska to kwota 6 277 166
zł, na pomoc społeczną planuje się wydać
3 683 842 zł, na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową 599 496 zł, a
na ochronę zdrowia 223 000 zł. Na wydatki
w zakresie turystyki zaplanowano 2 383 775
zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 774 392, a na kulturę fizyczną
1 530 699. Podczas sesji w dniu 22 grudnia
2020 r. wszyscy obecni radni jednogłośnie
poparli podjęcie uchwały ws. budżetu gminy na 2021 rok.
K. Knopik

Nagrody dla najlepszych sportowców za rok 2020 przyznane
Pandemia nie zatrzymała sportowców
mieszkających na terenie Gminy Kościerzyna. Nasi mieszkańcy podejmowali trud
w takich dyscyplinach sportowych jak:
lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, piłka
ręczna, piłka siatkowa, pływanie w płetwach, ratownictwo wodne, trójbój siłowy,
karate. W uznaniu zasług władze gminy
Kościerzyna zdecydowały o przyznaniu
nagród dla wyróżniających się sportowców. Nagrody zostały przyznane w kwo-

tach od 400 zł do 2 500 zł, w zależności
od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
W tegorocznej edycji wpłynęło 40 wniosków, z czego 39 zostało zweryfikowanych
pomyślnie. Największą grupą sportowców reprezentujących Gminę Kościerzyna
stanowią zawodnicy klubu „UKS Olimpijczyk” ze Skorzewa, który od wielu lat
odnosi sukcesy na arenach krajowych oraz
międzynarodowych. Wręczenie nagród
planowane jest na początku marca w sali

narad przy Urzędzie Gminy Kościerzyna
w ścisłym rygorze sanitarnym. O terminie
poinformujemy osobiście każdego nagrodzonego. Wszystkim zawodnikom gratulujemy odniesionych sukcesów w roku
2020 jednocześnie życząc w roku 2021
kolejnych wysokich wygranych we współzawodnictwie sportowym na szczeblach
krajowych oraz międzynarodowych.
G. Daszkowski
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Czyste powietrze
Wójt Gminy Kościerzyna podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku porozumienie dotyczące realizacji Programu
„Czyste powietrze” w zakresie wsparcia i
obsługi wnioskodawców z terenu gminy
Kościerzyna w procesie składania wniosków, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.
Program oferuje dofinansowanie wymiany
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy tj.: węzeł
cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie
elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania ekoprojektu. Dofinansowanie można pozyskać również na termo-

modernizację budynku, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, montaż instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
ocieplenie przegród budowlanych oraz
montaż odnawialnych źródeł energii OZE.
Pomocy merytorycznej mieszkańcom
udzielać będą pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościerzyna, tel. 58-6865600. Mieszkańcy,
którzy będą chcieli skorzystać z pomocy
w zakresie wypełnienia wniosku lub rozliczenia dotacji w Urzędzie Gminy proszeni
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu umówienia terminu.
Więcej informacji o programie znajduje się
na stronie internetowej Gminy Kościerzyna https://koscierzyna.pl/, w tym informa-

cje które należy przygotować w celu złożenia wniosku za pośrednictwem Urzędu
Gminy.
Ponadto obecnie osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza
kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, mają możliwość uzyskania
podwyższonego poziomu dofinansowania.
Dokumentem potwierdzającym dochód
jest zaświadczenie wystawiane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej tel. 58-6866557.
D. Żymierczykiewicz

Współpraca Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu
ze Stowarzyszeniem Kaszubski Azymut
Miniony rok był pełen nowych wyzwań i
inicjatyw. Wiosną Szkoła Podstawowa w
Wielkim Podlesiu rozpoczęła rozmowy dotyczące współpracy z organizacją pozarządową. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie Kaszubski Azymut stworzone
w dużej mierze przez nauczycieli uczących
w szkole, swoim zasięgiem obejmują miejscowości obwodu szkoły, a co za tym idzie
również naszych uczniów. Pozytywna opinia Rady Rodziców w kwestii współpracy
dała zielone światło do działań znacznie
ograniczonych w minionym roku przez
pandemię koronawirusa. Latem Fundacja
BGK ogłosiła konkurs pod nazwą Moja
Mała Ojczyzna, w którym wystartowało
Stowarzyszenie chcąc pozyskać środki na
zagospodarowanie terenu za szkołą nad

jeziorem
Zagnanie. Efektem
tego jest uzyskanie kwoty 29 652
złotych na zakup
roślin, ławek i
stolików. Wierzymy, że stworzone przez nas
miejsce umożliwi uczniom spędzanie czasu na powietrzu i naukę w tych niecodziennych okolicznościach przyrody. Lekcje w
mini amfiteatrze z całą pewnością będą
przyjemniejsze niż w klasie, a stworzony
zakątek być może stanie się niezwykłym
miejscem spotkań społeczności lokalnej.
Nadesłane ze Szkoły Podstawowej
w Wielkim Podlesiu

Przetarg na budowę ścieżki rowerowej do Wielkiego Klincza
W dnia 31 grudnia 2020 roku otwarte zostały oferty na budowę Linii Transportu
Rowerowego z Kościerzyny do Wielkiego
Klincza. Jest to długo oczekiwana inwestycja w ścieżkę rowerową łączącą Wielki
Klincz z Kościerzyną starym torowiskiem.
W przetargu trzy firmy złożyły swoje oferty, jedna najtańsza minimalnie przekraczała środki zabezpieczone przez Gminę
Kościerzyna na tę inwestycję. Podpisano
jednak umowę i przekazano teren budowy
wykonawcy.
Do końca lipca 2021 roku powinna zostać
wybudowana droga pieszo-rowerowa z
jezdnią asfaltową o szerokości 2,55 – 3,0
m. Przebieg drogi pieszo-rowerowej to ślad

byłej linii kolejowej nr 233 między Kościerzyną a Skarszewami na odcinku od granicy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Gminą
Kościerzyna w miejscowości Nowy Klincz
(ulica Gościnna) do ulicy Kościerskiej w
Wielkim Klinczu. Długość zakresu budowy
nowej drogi to około 2,46 km oraz długość
przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej
gminnej to około 100 metrów. W ramach
budowy Linii Transportu Rowerowego
zostanie też przebudowany stary most nad
rzeką Wierzyca o długości około 28 m.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł
projektu: Budowa węzła integracyjnego
w Kościerzynie połączona z rewitalizacją
i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim.
W ramach tego samego projektu w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim procedowane jest obecnie pozwolenie na kolejną
Linię Transportu Rowerowego: Sarnowy-Kościerzyna. Projektanci pracują również
nad uzgodnieniami dokumentacji dróg rowerowych do Skorzewa i Dobrogoszcza.
Red.
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Trudne sąsiedztwo gminy
Od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat „propozycji/pomysłu” Burmistrza Miasta Kościerzyna pana Michała Majewskiego
dotyczącego połączenia Gminy Kościerzyna
i miasta Kościerzyna w jeden samorząd.
Jednak bycie sąsiadem zobowiązuje (tak
mi się przynajmniej wydaje) do wspólnego
tworzenia warunków, tak aby to sąsiedztwo
nie tylko nie przysparzało nikomu kłopotów,
ale wręcz było powodem do dumy i zadowolenia.
Jeżeli tak, to trudno sobie wyobrazić, a tym
bardziej zaakceptować sytuację, w której
jeden z sąsiadów próbuje przygotowywać
decyzję dotyczącą drugiego bez jego wiedzy
i przyzwolenia. W tej opisywanej sytuacji
mamy jednak do czynienia właśnie z takim
postępowaniem. Pan Burmistrz – mimo mojej prośby, aby wycofać projekt uchwały
Rady Miasta Kościerzyna (ostatecznie nie
uzyskał on akceptacji tejże Rady, co należy
uznać właśnie za wyraz troski o nasze wspólne, sąsiedzkie relacje) dotyczący połączenia
naszych samorządów – nie zrobił tego i dalej
utrzymuje, że „połączenie miasta i gminy to
przyszłość daleka, ale konieczna”.
Jestem przekonany (tak też wynika z przepisów prawa), że o ewentualnym połączeniu
naszych samorządów mogliby zdecydować
tylko ich mieszkańcy, czyli mieszkańcy miasta i gminy Kościerzyna. Nie jest to decyzja
leżącą w gestii burmistrza czy też wójta.
Od wielu lat będąc na naszych zebraniach
wiejskich nigdy od nikogo nie usłyszałem pomysłu zmierzającego do połączenia
naszych samorządów. Pamiętam również
kampanię wyborczą z 2010 roku, gdzie
rywalizowałem o fotel Wójta Gminy Kościerzyna z obecnym Zastępcą Burmistrza
panem Tomaszem Nadolnym, gdzie próbowano przypiąć mi łatkę tego, który właśnie
będzie zmierzał do połączenia naszych samorządów. Wówczas, jak i teraz odpowiadam jednoznacznie, że moim zdaniem nasze
samorządy powinny pozostać autonomiczne
podejmując partnerską współpracę wszędzie
tam, gdzie wymaga tego interes naszych
mieszkańców.
Chciałbym kilka chwil poświęcić na prezentowane argumenty Pana Burmistrza mające
ukazywać zasadność tego pomysłu. Pan Burmistrz podkreśla, że mieszkańcy naszej gminy korzystają z dóbr infrastruktury miejskiej
np. basenu czy kina, a koszty utrzymania
tejże infrastruktury leżą tylko i wyłącznie po
stronie miasta. To samo ma dotyczyć parkingów, przystanków PKS itp. W tym miejscu
chciałbym zwrócić uwagę Panu Burmistrzowi na absolutny brak zasadności tych argumentów. Korzystanie z infrastruktury miejskiej wiąże się bowiem z pokrywaniem opłat

i miasta Kościerzyna?

ustalonych
przez miasto lub instytucje od
miasta zależne. Dotyczy to tak basenu, kina
jak i lodowiska. Dodam, że Gmina Kościerzyna w ramach Gminnej Karty Dużej Rodziny dofinansowuje naszym mieszkańcom
50% kosztów (ustalanych przez miasto Kościerzyna) tych biletów, a środki te trafiają
bezpośrednio do kasy miasta, czy też instytucji od miasta zależnej.
To samo dotyczy korzystania przez dzieci z
gminy Kościerzyna z infrastruktury szkolnej
i przedszkolnej. Tu należy się przypomnienie, że za każdym dzieckiem uczęszczającym do placówki oświatowej idzie określona kwota subwencji oświatowej. Natomiast
za każde dziecko, które uczęszcza do przedszkoli lub żłobka na terenie miasta Kościerzyna również przekazujemy stosowne środki do budżetu miasta Kościerzyna. Tak na
marginesie i przy okazji poruszanej sprawy,
raz jeszcze namawiam i proszę Rodziców,
aby swoje dzieci posyłać do naszych szkół
i przedszkoli. Mamy wystarczającą ilość
miejsc w tych placówkach i jestem przekonany, że poziom kształcenia i wychowania,
wyposażenie naszych szkół i przedszkoli
jest na podobnym poziomie, jaki oferuje
miasto Kościerzyna. Oczywiście decyzję w
tej sprawie podejmują Rodzice.
Pan Burmistrz porusza temat komunikacji.
To rzeczywiście ważny i trudny temat, który
wymaga współpracy nie tylko miasta i gminy Kościerzyna, ale całego powiatu kościerskiego. Wstępnie przyjęliśmy (samorząd
powiatu wraz z samorządami gminnymi,
chociaż trzeba przyznać, że nie wszystkie
samorządy powiatu kościerskiego prezentują w tym względzie identyczne podejście)
rozwiązania dotyczące planu transportowego na terenie powiatu kościerskiego, które
miały doprowadzić do utworzenia sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie
powiatu, tak by zrezygnować z przewozów
zamkniętych (tymi przewozami realizujemy
dowóz dzieci do naszych szkół) na rzecz
przewozów otwartych, z których mogliby
korzystać wszyscy mieszkańcy naszych
gmin, w tym dzieci dojeżdżające do szkół.
Niestety, projekt ten na razie nie znalazł
swego praktycznego zastosowania, również
z powodu zmieniających się uwarunkowań
prawnych.
Natomiast co do wspólnego projektu zakupu taboru autobusowego, który miał służyć
naszym gminom, to tutaj sytuacja była inna
niż przedstawia to Pan Burmistrz. Mieliśmy
wspólnie dokonać zakupu autobusów (dokładnie 10 autobusów), ale po ujawnieniu

zapisów w projekcie, które mówiły o współfinansowaniu (60% miasto Kościerzyna,
40% gmina Kościerzyna) autobusów, które
miałyby służyć wyłączenie komunikacji
miejskiej i być własnością miasta Kościerzyna Wójt Gminy Kościerzyna i Rada
Gminy Kościerzyna nie wyraziły zgodę na
realizację tego projektu w części dotyczącej
zakupu autobusów. Piszę o tym nie dlatego,
aby podkreślać różnice czy też brak porozumienia pomiędzy naszymi samorządami, ale
dlatego, że nie wolno nam zmieniać ani też
pomijać ważnych faktów, które mają wpływ
na ocenę naszej współpracy.
Jeżeli chodzi o fakty, to chciałbym przytoczyć jeszcze jeden przykład, który trochę
obrazuje kłopoty dotyczące interpretacji
naszej rzeczywistości. Ostatnio w kilku artykułach opisywano sprawę rankingu samorządów za lata 2017-2019 w kontekście
środków inwestycyjnych przeliczonych na
jednego mieszkańca, z których wynikało,
że Gmina Kościerzyna na tle innych gmin
powiatu kościerskiego wydatkuje tych środków najmniej. W tych wyliczeniach skrzętnie pomija się fakt, że Gmina Kościerzyna
przekazała w tym czasie kwotę blisko 3,4
mln zł jako dotację na modernizację dróg
powiatowych na terenie naszej gminy, realizowaliśmy za kwotę blisko 6 mln zł (projekt
został zakończony w 2020 r. – wartość części realizowanej na terenie naszej gminy to
kwota blisko 8 mln zł) wspólnie z miastem
Kościerzyna (liderem) projekt termomodernizacji naszych 11 budynków użyteczności
publicznej (szkoły, sale wiejskie i budynki
UG,) gdzie środki pomimo że wydatkowe na
terenie gminy, przypisane były do budżetu
miasta Kościerzyna (takie są zasady realizacji tego typu projektów). Gdyby te środki
dodano do wydatków inwestycyjnych naszej
gminy (a tak powinno być) sytuacja byłaby
zupełnie inna. To jednak wymaga zaangażowania i głębszej analizy, a na to jak widać
nie zawsze jest ochota i czas. A może wystarczyło się tylko zapytać?
Kończąc mam nadzieję, że współpraca, która winna być motorem naszego działania, będzie niezmiennie nam towarzyszyła budując
relacje z naszymi partnerami, a niewątpliwie
do najważniejszych należy nasz najbliższy
sąsiad, czyli miasto Kościerzyna. Życzę obu
naszym samorządom, naszym mieszkańcom
zrozumienia i otwartości, patrzenia w przyszłość z odwagą i nadzieją, że wspólnie uda
nam się realizować zadania, które sprawią,
że nasze sąsiedztwo nie tylko nie będzie
przysparzać nikomu kłopotów, ale będzie
powodem do dumy i zadowolenia.
Grzegorz Piechowski
Wójt Gminy Kościerzyna
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Gmina Kościerzyna wysoko w „Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019”
Od 3 lat Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie we współpracy z Instytutem
Studiów Wschodnich przygotowuje Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Dane do rankingu pochodzą
z obiektywnych informacji, przekazanych
przez Regionalne Izby Obrachunkowe, a
więc państwowy, zewnętrzny i niezależny
organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego.
Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest przedstawiona
w podziale na gminy: wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy czym warto
zauważyć, że to właśnie gmin wiejskich
jest najwięcej, bo aż 1547.
Ranking powstał w oparciu o 7 wskaźników obiektywnej oceny kondycji finanso-

wej samorządów:
Udział dochodów własnych w dochodach
ogółem
1. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
2. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
3. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
4. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
5. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
6. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wskaźniki, Gmina Kościerzyna uzyskała w „Rankingu Finansowym Samorządu Terytorial-

nego w
Polsce
2019”
4 4 2
miejsce. Jest to jednocześnie 22 miejsce
w województwie pomorskim (na 81 gmin
wiejskich) i 1 miejsce wśród gmin wiejskich powiatu kościerskiego. Dodać można,
że kolejna gmina wiejska z powiatu kościerskiego uplasowała się na 802 miejscu.
Warto też zauważyć, że w porównaniu do
roku 2018 Gmina Kościerzyna odnotowała
znaczny wzrost – z miejsca 571 na 442.
„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019” przekazany został
do urzędu gminy Kościerzyna pod koniec
2020 roku i dostępny jest na stronie internetowej: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Kaszubskie działania uczniów szkoły w Wielkim Podlesiu
I semestr roku szkolnego 2020/2021 rozpoczął się w trybie stacjonarnym, co pozwoliło na organizację licznych warsztatów dla uczniów uczęszczających na język
kaszubski w szkole w Wielkim Podlesiu.
Uczniowie spotkali się z artystkami, jedynymi w swoim rodzaju na Kaszubach,
działającymi również aktywnie w gminie
Kościerzyna. Efekty pracy były imponujące. W niewielkich grupach przygotowywali prawdziwe cudeńka według własnych
pomysłów z panią Andżeliką Szulfer. Starszaki podjęły wyzwanie haftu z panią Anią
Miszczak.
Intensywnie pracowali też przygotowując
się do konkursów: Kaszubskiego Dyktanda i Konkursu Czytania.
Na liście zwycięzców i wyróżnionych XIX
KASZUBSKIEGO DYKTANDA znaleźli się:
I miejsce – Maria Reszka – w kategorii
klas I-III
Amelia Góra – wyróżnienie
III miejsce - Lidia Zarębska w kategorii
klas IV-VI
III miejsce – Oliwia Ziegert w kategorii
klas VII-VIII
Koniec semestru nie przyniósł możliwości

organizacji Dnia Babci i Dziadka w szkole, zatem i to wydarzenie przeniosło się do
sieci – na stronie szkoły pojawiły się liczne
wpisy i filmiki z życzeniami dla Dziadków.
Rozpoczęcie pracy zdalnej skłoniło do
przeniesienia się do sieci. Tu również
znaleźliśmy sprzymierzeńców. Pierwsze
spotkanie z Adamem Heblem dotyczyło
rozgrywek Ligi Buczki – niesamowitego

kaszubskiego sportu. Drugie spotkanie
przebiegało pod hasłem tajemnicy. Zjawy,
mory, duchy w dawnych i obecnych wierzeniach Kaszubów.
Spotkanie z “człowiekiem orkiestrą” – Tomaszem Fopke dotyczyło Hip-Hopu.
Optymizm, humor i profesjonalny warsztat
dykcyjny w języku kaszubskim był niezwykłym doświadczeniem dla uczniów.
Być może wśród domorosłych wierszokletów narodzą się autorzy tekstów.
Zima przyniosła też okazję do zabaw na
śniegu, dlatego również takiej formy aktywności nie mogło zabraknąć.
O tych i innych akcjach można więcej przeczytać na stronie szkoły www.spwp.cba.pl

Nadesłane: Iwona Kwidzińska
Na zdjęciach: uczniowie szkoły w Wielkim
Podlesiu podczas kaszubskich aktywności
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Studenci etnofilologii kaszubskiej w szkole w Łubianie
Studenci etnofilologii kaszubskiej z Uniwersytetu Gdańskiego przyglądają się lekcjom języka kaszubskiego w szkole w Łubianie. Wizytacje odbywają się w ramach
praktyki dydaktycznej, która obowiązuje
studentów II roku. Sześciu adeptów nauczania języka kaszubskiego przysłuchuje i
przygląda się lekcjom prowadzonym przez
szkólną Annę Cupę w połączonej grupie
klas VII i VIII. – Ùczbë òdbiwają sã ònlajn, tej je to nowô, jinô lëżnosc do pòznaniô robòtë szkólnégò. Mëszlã, że je to dlô
sztudérów czekawé – mówi Anna Cupa.
Dzięki lekcjom przez Internet studenci
mogą zobaczyć nową formę ćwiczeń i zadań przygotowywanych dla uczniów. Ta
forma stawia również wymogi dotyczące
RODO, czyli ochrony danych osobowych.
– Zorganizowaliśmy wszystko zgodnie z

tymi przepisami, aby
uczniowie byli chronieni. Dlatego pani
Ania pracuje na dwóch
różnych urządzeniach.
Uczniowie mogą spokojnie uczestniczyć w lekcji, a studenci z innego
urządzenia spoglądają
na prowadzone lekcje –
tłumaczy Mirosław Pepliński, dyrektor Zespołu
Kształcenia w Łubianie.
Współpracę ze szkołą w Łubianie chwali
koordynatorka kierunku etnofilologia kaszubska na UG dr Justyna Pomierska. –
Cieszymy się, że udało się zorganizować
te praktyki w tak trudnym czasie pandemii.
Szkoła w Łubianie realizuje wzorcowo za-

jęcia z języka kaszubskiego, więc studenci
mogą się naprawdę wiele nauczyć – podkreśla dr Pomierska. Pierwsze zajęcia, z
udziałem studentów odbyły się 24 listopada
i potrwają do końca roku szkolnego.
Nadesłane: Anna Cupa

Stowarzyszenie Kaszubskie w Nowym Klinczu
W Nowym Klinczu grupa mieszkańców wsi oraz okolicznych gmin wspólnie
utworzyła Stowarzyszenie Kaszubskie.

„Chcemë, bë kaszëbizna to nie bëło leno
cos, czegò ùczi sã w szkòle, ò czim mòżna
czëc w radiu abò co sã òbzérô w zdrzélnikù
i mòbilce. Më chcemë twòrzëc
kòl naju żëwą kaszëbiznã” mówi Hanna Wydrowska, członkini stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało, aby aktywnie
działać na rzecz regionu kaszubskiego oraz pobudzać świadomość regionalną społeczeństwa.
W planach stowarzyszenia jest
działalność edukacyjna, promo-

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie zaprasza do współpracy
osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zostając rodziną
wspierającą możesz podzielić się swoim
doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.
Zasady powoływania i współpracy rodziny
wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może
być powierzone osobom z bezpośredniego
otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadko-

wie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Kościerzyna właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej
opinii Kierownika GOPS w Kościerzynie
wydanej na podstawie przeprowadzonego
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca, przy współpracy
asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa
domowego; kształtowaniu i wypełnianiu
podstawowych ról społecznych. Z rodzi-

cja Kaszub i kultury kaszubskiej, a także,
a może przede wszystkim aktywizacja lokalnego społeczeństwa. Członkowie stowarzyszenia wykazują chęć i determinację
w jego tworzeniu, co nie jest łatwe w czasach pandemii koronawirusa. Nieodzowne
stają się środki komunikacji online - dzięki
nim członkowie spotykają się i pracują na
rzecz naszej Małej Ojczyzny. Działalność
stowarzyszenia można śledzić między innymi na portalu społecznościowym Facebook
- Stowarzyszenie Kaszubskie.
Nadesłane: P. Cichosz

ną wspierającą Wójt Gminy Kościerzyna,
który jest właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania rodziny wspieranej zawiera
umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy
(np. za zakupione bilety do kina, muzeum,
na basen, komunikację miejską), o której
mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Więcej informacji można uzyskać w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kościerzynie ul. Strzelecka 9, u Pani Aleksandry Gierłachowskiej nr telefonu 58 686
59 80 wew. 67

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, tel. kom. 606 435 337,
- wiadomością e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez sołtysa, radnego bądź innego mieszkańca wsi.

6

Nr 65 LUTY 2021 r.

Szkoła w Kaliskach Kościerskich pomaga hospicjum
Ze względu na pandemię w Szkole Podstawowej w Kaliskach nie odbył się coroczny
kiermasz bożonarodzeniowy, który w poprzednim roku zebrał blisko 300 przedstawicieli społeczności lokalnej. Szukaliśmy
więc naprędce z dyrektorem T. Dargaczem
innych możliwości niesienia wsparcia
dzieci, młodzieży, rencistów i emerytów i
to w reżimie sanitarnym. I chyba udało się.
Na początku grudnia 2020 r. Święty Mikołaj wraz wieloma pomocnikami: rodzicami
i wychowawcami dojechał do wszystkich
dzieci kaliskiej podstawówki. Następnie

dzieci i młodzież pod czujnym okiem katechetki K. Klienschmidt przygotowały 150
kartek świątecznych, które przy pomocy
rodziców zostały rozprowadzone do seniorów, chorych, przyjaciół i dobrodziejów
naszej szkoły.
Następnie H. Niezgoda, po konsultacji dr
A. Błaszczykiem i z przewodniczącą RR
K. Wochal i p. M. Etmańską pomyślały o
kolejnym przedsięwzięciu – pomocy kościerskiemu hospicjum. Okazało się, że
potrzeby są ogromne! Społeczność szkolna
w Kaliskach po raz kolejny udowodniła,
że potrafi się zjednoczyć
i pomagać tym, którzy w
trudnej sytuacji życiowej
potrzebują konkretnego
wsparcia,
codziennych
gestów miłości. Zebrano
więc środki, które najbardziej są potrzebne pacjentom hospicjum: napoje,
woda butelkowana, środki
higieniczne, balsamy do
ciała, szampony, mydło

w płynie, żyletki, antyperspiranty, kremy
ochronne do rąk, ręczniki jednorazowe itp.
Oczywiście, potrzeby są tak duże, iż do
szkoły można nadal przynosić dary (codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00).
Wszak zbliża się Wielkanoc!
Wartości takie jak dobroć, życzliwość i miłość ciągle na nowo otwierają nasze serca.
Tego uczymy się szczególnie od świętych
Mikołaja i Matki Teresy z Kalkuty. Dzielimy się dobrem, nie oczekując niczego w
zamian od potrzebujących. To, co cieszy
najbardziej w tej akcji, to zaangażowanie
części uczniów naszej społeczności. Widzimy, że rośnie nowe pokolenie dzieci i
młodzieży z wielkim, wrażliwym sercem. I
to wszystko dzieje się mimo trudnych pandemicznych warunków. Jak zapewnia dyrektor szkoły w Kaliskach w kolejnych latach społeczność szkolna może poszerzyć
swoje wsparcie nie tylko dla podopiecznych Szkolnego Koła Caritas, ale dla pacjentów kościerskiego hospicjum.
Nadesłane: Hanna Niezgoda

prac w roku 2021.
Dotację mogą otrzymać jedynie wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna, którzy
złożyli do Urzędu Gminy w Kościerzynie
dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych (ocena stanu posiadania) i zostali ujęci w tzw. bazie
azbestowej oraz uchwale Rady Gminy
Kościerzyna o przyjęciu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Kościerzyna na
lata 2012-2032”.

Druki do pobrania dostępne są na stronie
internetowej Gminy Kościerzyna w zakładce: Informacje dla mieszkańców, Środowisko i rolnictwo, Azbest lub w Urzędzie Gminy Kościerzyna.
Warunkiem realizacji zadania przez Gminę
Kościerzyna jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW.
Szczegóły dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek C, pok. 1B, tel. 58-6865600.

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 r.
Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku planuje ogłoszenie konkursu
dotyczącego „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa
pomorskiego (edycja 2021)”. Dofinansowaniem objęte są dwa rodzaje działań:
odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych
lub zdjęcie, odbiór i utylizacja wyrobów
azbestowych. W związku z powyższym
zwracamy się do osób zainteresowanych
dofinansowaniem do składania pisemnej
informacji o gotowości wykonania takich

Informacja dla uczestników projektu OZE
Pragniemy Państwa poinformować, że
Gmina Kościerzyna rozstrzygnęła dwie
części przetargu na wyłonienie wykonawców poszczególnych instalacji OZE.
W części pierwszej dotyczącej montażu
paneli fotowoltaicznych na budynkach
należących do Gminy Kościerzyna wybrana została firma Sun Energy Solution
Sp. z o.o. W części drugiej dotyczącej
montażu paneli fotowoltaicznych na
budynkach mieszkańców Gminy Kościerzyna uczestniczących w projekcie wybrana została firma FlexiPower Group Sp. z
o.o. Sp. K. Umowy zostaną podpisane w
lutym bieżącego roku. Każdy z mieszkańców zostanie pisemnie poinformowany o
sposobie kontaktu z wykonawcą.

Dokumentacja dotycząca części zadania
instalacji solarnych i pomp ciepła jest
obecnie zmieniana i przygotowywana do
ogłoszenia kolejnego przetargu. Zostanie
ona podzielona na dwie części. Pierwsza
część dotyczyć będzie instalacji solarnych
z trzema kolektorami płaskimi (poprzednio były 2 kolektory próżniowe), druga
część dotyczyć będzie wewnętrznych
pomp ciepła (jak poprzednio). Liczymy, że
kolejny przetarg wyłoni już ostatecznego
wykonawcę.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta
Kościerzyna” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
G. Świtała
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Wymiana samochodów gminnych
Koniec roku 2020 to początek wymiany samochodów użytkowanych w Gminie Kościerzyna. Swojego następcy doczekał się
samochód Straży Gminnej, którego koszty
naprawy powodowały niemałe obciążenie
budżetu, miał też spory przebieg i zużycie.
Nowy samochód to wyłoniony w ramach
przetargu Opel Combo wyposażony we
wszelkie udogodnienia potrzebne dla Straży Gminnej. Cena nowego samochodu to
116.112 zł, a oferowana gwarancja mechaniczna to 60 miesięcy.

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
powiększył swój tabor samochodowy o samochód ciężarowy marki ÖAF. Samochód

wyposażony jest w trójstronną wywrotkę o
ładowności 8 ton. Jest dwuosiowy z napędem na cztery koła o mocy silnika 310 KM.
Przystosowany jest do zainstalowania pługa i piaskarki. Jest w bardzo dobrym stanie
technicznym. Koszt zakupu to 184.500 zł.
Również dla przewozu osób, głównie
dzieci do szkół i ośrodków dla niepełnosprawnych zostaną zakupione dwa busy.
Pierwszy powinien być dostarczony do
końca lutego 2021 roku, dostosowany do
przewozu 8 osób, w tym osoby na wózku
inwalidzkim. Samochód ten będzie wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Specjalnego,
domów dziennej opieki. Przetarg w tym
zakresie wygrał Ford za kwotę 155.000 zł.
Nadmienić należy, że na zakup tego samochodu Gmina Kościerzyna pozyskała blisko 90.000 zł dotacji ze środków PFRON.
Umowa została podpisana na dostarczenie
autobusu TGE MERCUS za kwotę 250.000
zł. Drugi autobus ma służyć przewozowi
do 20 osób, w tym osoby na wózku inwa-

lidzkim. Zastąpić ma wysłużonego Mercedesa Sprintera, którym dowożone są dzieci
do szkoły w Skorzewie (między innymi
z Ludwikowa i Częstkowa) oraz obecnie
do szkoły w Wielkim Podlesiu. Autobus
wykorzystywany jest również do przewozu
niepełnosprawnych uczniów do szkół ponadpodstawowych, na baseny czy zawody
sportowe. Na ten pojazd pozyskano dotację
ze środków PFRON w kwocie 140.000 zł.
Termin dostarczenia pojazdu przewidziany
w przetargu to koniec pierwszego półrocza
2021 roku.
G. Świtała

Remonty obiektów kultury i sportu
Rok 2020 z racji panującej pandemii był
rokiem bez dużych wydarzeń sportowych
i kulturalnych. Zakład Sportu, Kultury i
Turystyki wykorzystał ten czas na remonty
obiektów. Wiele prac udało się wykonać
własnym zasobem pracowniczym, między
innymi: malowanie obiektu noclegowego oraz szatni przy CSiR w Skorzewie,

malowanie zaplecza oraz szatni w Hali
Sportowej w Wielkim Klinczu, malowanie
w domkach drewnianych na obozowisku
Garczyn oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich, wykonanie czyszczenia
nawierzchni boiska na kompleksie sportowym „Orlik” w Łubianie, naprawa oraz
konserwacja konstrukcji drewnianych przy
obozowisku Garczyn, CUT we Wdzydzach,
wykonanie prac konserwatorskich na Stolemowych Szlakach oraz wiele innych bieżących napraw wynikających z użytkowania,
przeprowadzenie prac konserwatorskich na
kompleksie boisk w Kornem. Te prace pochłonęły kwotę 21 884,81 zł.
Prace wymagające specjalistycznego
sprzętu zostały zlecone firmom wyłonionym w trybie zapytania ofertowego. Do
takich prac należą: remont ogrodzenia
kompleksu boisk „Orlik”
w Łubianie – 58 000,00 zł,
położenie nowej warstwy
papy termozgrzewalnej na
dachu CSiR w Skorzewie
– 89 756,52 zł, położenie
papy wraz z opierzeniem
na wiacie oraz domku murowanym w Obozowisku
Garczyn – 15 990,00 zł, wymiana oświetlenia na „led”
w sali gimnastycznej w Nowym Klinczu – 28 700,00
zł, wymiana oświetlenia na

„led” w hali sportowej w CSiR w Skorzewie – 43 200,00 zł, przeprowadzenie generalnego remontu sali gimnastycznej wraz z
zapleczem w Nowym Klinczu – 62 729,29
zł, wykonanie remontu podjazdu wraz z
bramą wjazdową do zaplecza noclegowego przy CSiR w Skorzewie – 66 835,44 zł.
G. Daszkowski
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BEZDOMNE PSY – zmiana zasad zgłaszania
Wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, mając na uwadze troskę o wspólne
bezpieczeństwo oraz dobro nasze i naszych
dzieci, Straż Gminna Gminy Kościerzyna
uprzejmie informuje, że w związku z licznie pojawiającymi się zawiadomieniami
o błąkających się, bezpańskich psach na
bieżąco realizowane są czynności zmierzające do wyłapania bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im należytej opieki w schronisku, z którym Urząd Gminy Kościerzyna
podpisał stosowną umowę.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
zwierząt przez „zwierzęta bezdomne” rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. O uznaniu psa za „bezpańskiego”
czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie

przypadki są szczególnie liczne w okresie
godowym zwierząt. Niekiedy sytuacja ta
trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest, by w tym czasie (wiosna i wczesna
jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające
się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym
bardziej psów tych nie można zamykać na
terenie swojej nieruchomości.
Psy w większości przypadków mają swoich
właścicieli, a pojawiające się „bezdomne
psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio
dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel psa jest znany, fakt ten
można zgłosić do Straży Gminnej Urzędu
Gminy w Kościerzynie tel. 58 686 59 80 w
godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: sg@koscierzyna.pl, bądź
na Policję, która ma prawo nałożyć mandat
na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. Natomiast, aby zgłosić „bezdomnego psa” wałęsającego się od dłuższego
czasu po danej miejscowości należy wy-

Dwa brązowe medale zdobyli lekkoatleci
UKS Olimpijczyk Skorzewo w Halowych
Mistrzostwach Okręgu Pomorskiego U16,
które w niedzielę (31 stycznia) odbyły
się w Toruniu. Julita Troka wywalczyła 3
miejsce w biegu na 300m i Marek Pepliński był 3 w pchnięciu kulą, natomiast w
biegu na 60m przez płotki 7 miejsce zajęła
Wiktoria Lubecka.
W zawodach rozgrywanych w ramach 3.
Mityngu Pamięci Ireny Szewińskiej wystąpili także Zuzanna Stencel, Filip Stencel
i Maks Lubecki, którzy zaliczyli udany de-

biut i w kategorii U14 na dystansie 200m
zdobywając cenne doświadczenie.
W zawodach w Toruniu wzięło udział ponad 1200 zawodników z całej Polski.
Dla najmłodszych zawodników UKS
Olimpijczyk był to pierwszy i zarazem ostatni start w hali w tym sezonie.
W przyszłym tygodniu wystartują w Toruniu juniorzy, którzy przygotowują się
do startu w Halowych Mistrzostwach
Polski U18 i U20.

pełnić i przesłać zgłoszenie
(dostępne na
stronie internetowej: www.
koscierzyna.pl)
na adres sg@
koscierzyna.pl
podając niezbędne dane.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się
psów, jak i umieszczanie ich w schronisku
to bardzo kosztowne zadanie. Średnio, jedno zwierzę oddane do schroniska kosztuje
gminę 2 tys. zł. Straż Gminna Gminy Kościerzyna apeluje o czujność w każdym
przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności,
a także wrażliwość na cierpienie zwierząt,
pamiętając, że „Zwierzę, jako istota żyjąca,
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Red.

Halowe Mistrzostwa Pomorza U16 w lekkiej atletyce

Nadesłane: UKS Olimpijczyk Skorzewo
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Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
- Komendant Rafał Traczykowski - tel. 722 109 300
- Aplikant Straży Gminnej Daria Teubner - tel.603 577 699
- Aplikant Straży Gminnej Paweł Jereczek - tel.603 568 219
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowy: Asp. Dawid Hering - 603 568 251, mł. asp.
Dawid Stenka - 721 200 860
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999,
58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112

