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30 lat Gminy Kościerzyna
1 stycznia 1992 roku powołano Gminę Kościerzyna, która wcześniej funkcjonowała
jako jeden samorząd z miastem Kościerzyna.
Do utworzenia Gminy Kościerzyna doprowadziła grupa radnych Rady Miasta i Gminy, którzy wychodząc naprzeciw dążeniom
mieszkańców wsi położonych wokół miasta
doprowadzili do podjęcia uchwał o rozłączeniu obu jednostek i ich dalszym oddzielnym funkcjonowaniu. W skład Rady Gminy
Kościerzyna I kadencji weszli radni, którzy
mieszkając na wsi pełnili wcześniej funkcję
radnych Rady Miasta i Gminy. Do ich grona
dołączyli nowi radni, wybrani w wyborach
uzupełniających w 1992 r. Skład I kadencji
Rady Gminy Kościerzyna przedstawiał się
następująco: Tkaczyk Waldemar – Wójt,
Burandt Jan - Przewodniczący Rady Gminy,
Baryła Wiesław, Brzeziński Józef, Brzeziński Zdzisław, Zdrojewski Jan, Benet Stanisław, Bławat Marian, Bober Józef, Bryja
Zenon, Brzoskowski Kazimierz, Ciepliński
Ludwik, Jankowski Piotr, Kostański Jacek,
Kozikowski Jan, Kupper Anna, Makowska
Krystyna, Marszewski Mariusz, Modrzejewski Andrzej, Saath Stefania, Synakowski
Czesław i Świeczkowski Edmund.

Pierwsza sesja Rady Gminy Kościerzyna odbyła się 5 marca
1992 roku. Podczas niej wybrano Przewodniczącego Rady w
osobie pana Jana Burandta oraz
Wójta: Waldemara Tkaczyka. Powołano również Zarząd Gminy.
Najpilniejszym zadaniem było
stworzenie całego aparatu administracyjnego, który miał obsługiwać nowo powołany samorząd.
Pierwsza tymczasowa siedziba
Urzędu Gminy mieściła się w
dwóch pomieszczeniach Urzędu Miasta Kościerzyna. Kolejną
siedzibą był budynek spółdzielni
„Kaszubianka” przy ul. Długiej
11 w Kościerzynie. Następnie
podjęto decyzję o zakupie nieruchomości i wybudowaniu własnej
siedziby przy ul. Strzeleckiej 9,
którą oddano do użytku 16 października 1992 roku i w której to
urząd gminy pracuje do dzisiaj.
Ważnym zadaniem, jakie stanęło
przed Wójtem obok organizacji pracy urzędu
było utworzenie jednostek organizacyjnych,
realizujących zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. 1 czerwca 1992 roku swoją pracę
rozpoczął Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Z kolei 1 lipca 1992 r. zaczął
działać Zakład Komunalny.
Powstało również Gminne
Centrum Kultury i Sportu
z siedzibą w Łubianie oraz
Zakład Usług Turystycznych. W 1995 r. powołano
Zakład Oświaty.
30 lat to czas dynamicznego
rozwoju Gminy Kościerzyna. Inwestycje realizowane
przez urzędników kierowanych przez Wójta Waldemara Tkaczyka w latach
1992-2010 i Wójta Grzegorza Piechowskiego w latach 2010-2021 podniosły
poziom życia mieszkańców
sprawiając, że żyje się tu coraz lepiej. Obecnie na terenie
Gminy Kościerzyna funk-

cjonuje 9 szkół podstawowych (w ich ramach:
7 przedszkoli), 2 hale sportowe, liczne boiska i place zabaw. Sieć kanalizacyjna obejmuje już niemal 70% mieszkańców, wodociąg gminny dociera do 90% mieszkańców.
Z ponad 600 kilometrów gminnych dróg
asfaltowe lub utwardzone liczą ok. 140 km.
Na terenie gminy powstają chodniki i ścieżki
rowerowe, rozbudowywana jest infrastruktura turystyczna służąca rekreacji (przystanie
kajakowe, szklaki wodne, miejsca odpoczynku). Aktywnie działają Koła Gospodyń
Wiejskich, kluby seniorów i liczne stowarzyszenia. Nad bezpieczeństwem czuwają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozwija
się współpraca partnerska z gminami: Cölbe
(Niemcy), Pniewy (Wielkopolska), Radków
(Kotlina Kłodzka). Ważnym atutem wpływającym na jakość życia mieszkańców są liczne
i różnorodne podmioty gospodarcze, dzięki którym można znaleźć na miejscu pracę
w takich branżach jak produkcja, turystyka,
usługi.
Samorząd Gminy Kościerzyna od 30 lat
samodzielnie realizuje wszystkie zadania
zaspokajając potrzeby i odpowiadając na
oczekiwania mieszkańców. Z perspektywy
minionego czasu widać, że rozdzielenie Gminy Kościerzyna i miasta Kościerzyna to była
dobra decyzja.
Red.
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Historia gminy we wspomnieniach

Z okazji 30-lecia Gminy Kościerzyna powstał jubileuszowy film, którego kanwą są wspomnienia osób biorących udział w tworzeniu
nowego samorządu. O tym, jakie były początki naszej gminy opowiedzieli między innymi: Waldemar Tkaczyk, Marian Bławat, Zygmunt Szulist i Andrzej Toczek. Oto niektóre z ich historii:
Marian Bławat
– wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kościerzyna I kadencji
Ja, z ramienia zarządu, jako zastępca burmistrza, pilotowałem
sprawę konsultacji i
przygotowanie uchwały o rozdziale gminy
od miasta. Zrezygnowałem z funkcji zastępcy burmistrza, żeby nie było w przyszłości konfliktów i kłopotów, ponieważ tu
była władza wykonawcza i uchwałodawcza
w jednym ręku.
Jeśli chodzi o konsultacje, to przede wszystkim zobowiązani zostali radni z terenów
wiejskich. Niektórzy się z tego wywiązali
bardzo dobrze. Dużą pomoc okazali sołtysi, oczywiście też nie wszyscy. A w szczególności w tamtym czasie prężnie działała
Solidarność Rolników Indywidualnych i
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dzięki odpowiednim zabiegom dyplomatycznym i zarządzeniu głosowania imiennego, stał się, ja to określam: cud. Ponieważ
sam nie wierzyłem, że uda mi się przeforsować, w takim składzie radnych wiejskich i
w takiej ilości radnych miejskich, uchwałę
o rozdzieleniu miasta od gminy.
Duża część radnych wstrzymała się od głosu, część była nieobecna, a część po prostu
nie wzięła udziału w głosowaniu. I w ten
sposób została uchwalona uchwała o rozdziale gminy od miasta. W radzie liczącej
29 osób, przy 19 radnych z miasta, 8 radnych ze wsi przeforsowało taką uchwałę.
Waldemar Tkaczyk
– pierwszy wójt
gminy Kościerzyna
Zebrała się Rada Gminy 5 marca 1992 roku,
wybrała wójta. W tym
wypadku mnie. No
i koniec sesji, wszyscy się rozchodzą, ja wołam za nimi: „No
słuchajcie, ustalmy coś”. Na to jeden z
radnych się odwraca, wzrusza ramionami i mówi: „Ty jesteś wójtem, teraz ty się
martw”. Ale mówiąc poważnie, to sytuacja
wyglądała w ten sposób, że gmina istniała
tylko na papierze.
Nie mieliśmy ani budynku, ani urzędników, ani konta. Nie znaliśmy w ogóle, co
jest własnością gminy, co jest… Zero. No,
trzeba było w bardzo krótkim czasie pod-

jąć szereg decyzji. Jedną z pierwszych było
znalezienie skarbnika. Dlatego że jakikolwiek ruch finansowy wymagał kontrasygnaty skarbnika. I tu, muszę powiedzieć,
że było bardzo trudno. Nikt nie chciał. Nikt
nie chciał być skarbnikiem. Ba, nawet, za
wyjątkiem tych osób, które były przydzielone z podziału urzędu miasta i gminy do
gminy, nie mogłem znaleźć w ogóle ludzi.
Dlatego że była fama, że gmina Kościerzyna nie jest w stanie w ogóle powstać. Że za
pół roku wszyscy i tak znajdą się na bruku.
Te zalążki wyglądały tak, że przez pierwsze dwa tygodnie przydzielono gminie dwa
pokoje w Urzędzie Miasta. Po tych dwóch
tygodniach udało mi się wynająć w Kaszubiance na ulicy Długiej piętro i parter.
To piętro to była taka jedna duża hala. I
tam gromadziliśmy pracowników i tam
wszyscy w jednym pomieszczeniu pracowali. Za wyjątkiem czterech pań z opieki
społecznej, które pracowały w wynajętym
małym domku na ulicy Miodowej.
Szukałem na stałe siedziby Urzędu. Pamiętam, że ponad 14 różnych pozycji udało
się przejrzeć. Z tego nadawał się tylko ten
budynek przy ulicy Strzeleckiej. Myśmy go
w ciągu półtora miesiąca wyremontowali,
zaadaptowali i przenieśli się z ulicy Długiej tutaj.
Pracownicy, którzy wtedy pracowali byli
bardzo zaangażowani. Ponieważ to oni
przewozili te meble, oni skręcali wszystkie nowe meble. Panie szyły firany, same
je wieszały. Przycinały i wybierały kolory
wykładzin. Było widać zaangażowanie tych
ludzi, że oni chcą pracować i tu trzeba też
wspomnieć o tym, że nie pracowali tylko do
trzeciej. Ci, którzy wiedzieli, że mają zadanie do wykonania siedzieli tak długo, nikt
nie płacił im za to nadgodzin, żeby wykonać to, co trzeba wykonać.
Zygmunt Szulist
– przewodniczący
Rady Gminy w latach
1994 – 2014
To była taka pionierska praca u podstaw
przez pierwsze dwa
lata, gdy trzeba było
stworzyć siedzibę, gdy trzeba było stworzyć
zakłady, kiedy trzeba było przygotować
określoną kadrę na miarę potrzeb, która
by podołała tym zasadom, które stały przed
nową organizacją. To była taka mrówcza

praca. I tutaj pod przewodnictwem Waldemara Tkaczyka, jako przewodniczącego
zarządu, jednocześnie wójta, to wszystko
się stało. I bardzo dobrze, że tak, w takim
szybkim tempie zostało to wszystko zorganizowane i zaczęło funkcjonować jako
całe, zorganizowane przedsiębiorstwo.
Początki były bardzo intensywne. Już w 94
roku została oddana do użytku szkoła w
Podlesiu, tam nastąpiła inauguracja wojewódzka roku szkolnego. Została oddana do
użytku oczyszczalnia w 1994. Że buduje się
wiele dróg, chodników i całej infrastruktury, która jest potrzebna, a była niedofinansowana, zaniedbana. Że buduje się dużo
wodociągów, kanalizacji, oczyszczalnia.
To jest rzeczywiście skok do XXI wieku. To
inni samorządowcy wskazywali gminę Kościerzynę: „Patrzcie, ile oni mają wybudowane dróg, ile mają kanalizacji zrobione, a
robili to jakby z pozycji zerowej”.
Andrzej Toczek
– pracownik Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kościerzyna
Gmina Kościerzyna
tak prawdę mówiąc
powinna dostać jakiś
budynek na cele administracyjne, a tu gmina musiała sama kupić
za pieniądze. No i wtedy to tutaj wyremontowaliśmy. Tu w zasadzie były dwa biura, a
reszta to były warsztaty. I z tego powstały
biura. I w tamtym czasie, to muszę powiedzieć, że gmina była prekursorem w tym,
że tutaj powstały najładniejsze biura! Tak
było mówione, bo były trzy kolory: biały
(ściany), czerwony (wykładziny i żyrandole) i czarne meble, biurka. Takiego czegoś
nie miał w tamtym czasie nikt!
Sami jeździliśmy, sami kupowaliśmy. Jeszcze pamiętam, z ówczesną panią sekretarz,
z panią Barańczyk, jeździliśmy, kupowaliśmy meble. Drewniane, czerwone, obrotowe. Pierwsze obrotowe krzesła! Tylko że na
nóżkach, a nie na kółkach. Po wykładziny
jeździliśmy żukiem do Gdańska Wrzeszcza.
Przywoziliśmy te wykładziny, pracownicy
sami je przycinali i układali w biurach. A
dziewczyny same szyły… Na przykład szły
do miasta, kupowały zasłony, czy firany i
same szyły. I to wieszały. Tak było w gminie
Kościerzyna.

Jubileuszowy film pełen wspomnień zobaczyć można na kanale YouTube Gminy Kościerzyna.
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Nagrody dla osób zasłużonych
W związku z jubileuszem 30-lecia Gminy
Kościerzyna Rada Gminy oraz Wójt postanowili uhonorować osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju i
promocji Naszej Gminy.
Złoty Laur jest odznaczeniem przyznawanym przez Radę Gminy Kościerzyna za
zasługi dla Gminy Kościerzyna, długoletnią aktywność społeczną, podejmowanie
pożytecznych inicjatyw publicznych.
W dniu 1 marca 2022 roku medal i odznakę
honorową „Złoty Laur” otrzymali:

1. Bożena Cieszyńska
Radna Gminy Kościerzyna, Sołtys Kalisk
Kościerskich od 2005 roku, działaczka
Koła Gospodyń Wiejskich w Kaliskach.
Jest inicjatorką działań inwestycyjnych
z przeznaczeniem społecznym takich jak
place zabaw, boiska sportowe, sala sportowa w Kaliskach Kościerskich. W swojej
działalności zawsze wspiera inicjatywy
służące dobru mieszkańców gminy.
2. Tomasz Derra
Kierownik muzyczny zespołu folklorystycznego „Kaszubskie Nuty” z Nowego
Klincza. Od 30 lat zespół jest godnym
ambasadorem kaszubszczyzny, wizytówką
nie tylko Gminy Kościerzyna, ale i całego regionu Kaszub. Nauczyciel związany
z kościerskim środowiskiem muzycznym.
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Kościerzynie. Muzyk, artysta, działacz
społeczny.
3. Tomasz Klinkosz
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Odważny,
zaangażowany w pomoc innym ludziom,
odpowiedzialny, służący radą i wsparciem
w trudnych sytuacjach. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające w Gminie

Kościerzyna zawsze mogą liczyć na komendanta Tomasza Klinkosza.

4. Marian Knuth
Mieszkaniec Wielkiego Klincza, sportowiec reprezentujący Gminę Kościerzyna w
trójboju siłowym. Wicemistrz świata Federacji GPC. Utytułowany zawodnik, który
pomimo wieku emerytalnego z każdych
zawodów przywozi medale.
5. Piotr Kwidziński
Harcerz, policjant, Radny Gminy Kościerzyna, działacz społeczny, członek
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest
wzorem harcerskiego instruktora, zaangażowanym w swoją służbę, realizującym
nietuzinkowe pomysły. Potrafi sprawić, że
to, co początkowo wydaje się być niemożliwe, staje się realnym działaniem. Zawsze
chętny do pomocy i gotowy do służenia
drugiemu człowiekowi.
6. Bernarda Pellowska
Sołtys Loryńca, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1993 roku. Przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich. Jest współorganizatorką imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych cieszących się dużą
popularnością wśród mieszkańców całej
Gminy. Osoba aktywna, pozytywnie i z
zaangażowaniem podchodzącą do nowych
wyzwań, otwarta na współpracę. Dzięki jej
wsparciu Biesiady Seniorów odbywające
się w Loryńcu mają wyjątkową oprawę i
stanowią doskonałe miejsce do spotkań
osób starszych.
7. Jarosław Przewoźny
Burmistrz Gminy Pniewy. Inicjator nawiązania w 2015 roku współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Pniewy i Gminą
Kościerzyna. Od wielu lat jest dobrym du-

chem współpracy, wspierającym wszelkie
działania partnerskie. Jego otwartość i zaangażowanie doprowadziły także do rozszerzenia współpracy o Gminę Radków, z
którą Gmina Kościerzyna zawarła umowę
w maju 2019 roku.
8. Halina Rogińska
Prezes Kaszubskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego „Kościerska Chata”.
Promotorka kaszubskiej żurawiny i organizatorka Festiwalu Żurawiny. Od wielu
lat Halina Rogińska promuje Kaszuby jako
najlepsze miejsce do odpoczynku, kultywowania tradycji i pozyskiwania zdrowych produktów. Aktywnie uczestniczy w
targach, piknikach agroturystycznych oraz
konkursach kulinarnych organizowanych
na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim,
których często staje się laureatką.
9. Agnieszka Sauerwald
Prezes Stowarzyszenia „Klub Cölbe-Kościerzyna”. Propagatorka partnerskiej
współpracy pomiędzy Gminą Cölbe w
Niemczech i Gminą Kościerzyna. Inicjuje
i koordynuje wiele działań partnerskich.
Podkreśleniem wieloletniej współpracy
pomiędzy społecznościami polską i niemiecką są murale partnerskie, które z inicjatywy Agnieszki Sauerwald powstały w
2021 roku w Łubianie, Kościerzynie i w
Cölbe, stanowiąc widoczny znak międzynarodowej przyjaźni.
10. Henryk Synakowski
Rodowity Skorzewiak, wieloletni Prezes i
Naczelnik OSP Skorzewo. Zasłużony strażak i społecznik. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzewie działa już 60 lat, w tym
przez 35 lat pełnił funkcję Prezesa OSP
Skorzewo. Integruje miejscowe środowisko. Wychował wiele pokoleń strażaków.
11. Leszek Zblewski
Sportowiec,
lekkoatleta.
4-krotny Mistrz Polski w biegu na 1500 m. Wielokrotnie
reprezentował nasz kraj na zawodach międzynarodowych.
Założyciel i Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
OLIMPIJCZYK Skorzewo,
którego zawodnicy, również
ci niepełnosprawni, osiągają
liczne sukcesy na arenach Polski, Europy i świata.
c.d. na str. 4.
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c.d. ze str. 3

Statuetka Niedźwiedzia to wyróżnienie przyznawane przez Wójta Gminy Kościerzyna za osiągnięcia w dziedzinie nauki,
kultury, sportu, oświaty, zdrowia, gospodarki, ochrony środowiska, działalność społeczną.

W dniu 1 marca 2022 roku Statuetkę Dużego Niedźwiedzia otrzymali: Bielawa Transport – Kamila i Sebastian Bielawa,
ELBUD Owśnice, Radosław Flisikowski, dr Krzysztof Jażdżewski, Michał Jaworski, Klub Sportowy Skorzewo,
Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Kampie” p. Kazimierz Konkol, Usługi Transportowe p. Jan Makurat, Muzeum
- Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach, Wiesław Sochaczewski, Stowarzyszenie Aktywni Kaszubi, Krzysztof Tuszkowski i Izolda Wysiecka.

W dniu 1 marca 2022 roku Statuetkę Małego Niedźwiedzia otrzymali: Jan Bednarczyk, Józef Ciężki, Franciszek Hirsz,
Faustyna Kotłowska, Karolina Kropidłowska, Iwona Kwidzińska, Adam Okoniewski, dr Jens Ried, Grażyna Sadowska, Mariusz Skrzypkowski i Grzegorz Tuszkowski.
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Budżet Gminy Kościerzyna na 2022 rok przyjęty
22 grudnia 2021 r. Rada Gminy Kościerzyna podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu na 2022 rok. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 84 277 689 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości
95 107 120 zł. Planowany deficyt budżetu
w kwocie 10 829 431 zł pokryty zostanie
z prognozowanej nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych (5 598 231 zł), środków
wolnych (1 000 000 zł) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (4 231
200 zł). Rozchody w kwocie 1 000 000 zł
przeznaczone zostały na wykup obligacji.
Na inwestycje planuje się wydatkować
kwotę 26 380 284 zł. Będą to m.in. następujące zadania:
• Rozbudowa ujęcia wody w Kłobuczynie
(podpisano umowę),
• Budowa kanalizacji w Kłobuczynie
(przed przetargiem),
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąglikowicach, Loryńcu i Czarlinie wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości
Wąglikowice (złożono wniosek o dotację),
• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Wielkim Klinczu (podpisano
umowę),
• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze Aglomeracji Łubiana do miejscowości Grzybowo i Sycowa Huta (zakończenie projektu),
• Dotacje do budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków (kontynuacja programu dla mieszkańców),
• Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych we Wdzydzach (podpisano umowę),
• Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo (przygotowanie projektu, dotacja
przyznana),
• Budowa drogi gminnej Niedamowo –
Hamemberg (złożono wniosek o dotację),
• Przebudowa ul. Stolema we Wdzydzach
(w trakcie realizacji),
• Rozbudowa drogi gminnej Korne –
Owśnice (w trakcie realizacji),
• Rozbudowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu (podpisano umowę),
• Ścieżki rowerowe do Skorzewa, Sarnów
i Dobrogoszcza (Sarnowy – w trakcie realizacji, Skorzewo i Dobrogoszcz przed
przetargiem),
• Infrastruktura szlaków kajakowych Nowa
Kiszewa, Stawiska, Grzybowski Młyn
(przed przetargami),
• Zakup 6 łodzi w projekcie „100 łodzi na
100 lecie powrotu Pomorza do Macierzy”,
• Budowa szkoły w Skorzewie (wykup
gruntów i projekt),
• Budowa instalacji odnawialnych źródeł
energii (zakończenie projektu),
• Budowa hali sportowej w Łubianie (złożono wniosek o dotację),
• Budowa zaplecza sportowego na boisku
w Małym Klinczu (złożono wniosek o dotację),

• Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wielki Podleś, Kaliska Kościerskie, Korne, Nowy Klincz, Wąglikowice
(przed podpisaniem umowy),
• Rozbudowa i modernizacja oświetlenia,
• Loryniec – budowa odcinka kanalizacji
pod drogą powiatową (trwa realizacja).
Analizując poszczególne działy budżetu warto zauważyć, że najwyższa kwota
wydatków przeznaczona jest na oświatę
i wychowanie (28 097 204 zł). Drugą w
kolejności pozycję wydatkową stanowi
rodzina (15 758 118 zł). Znaczne środki
wydane będą na transport i łączność, czyli drogi publiczne gminne (10 384 559 zł)
oraz na infrastrukturę sanitacyjną wsi (11
727 245 zł). Na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska Gmina Kościerzyna
planuje wydać 7 392 536 zł. Na pomoc
społeczną zabezpieczono kwotę 3 788 272
zł, natomiast na bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową 598 070 zł. Na
wydatki w zakresie turystyki zaplanowano
1 733 302 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 934 088, a na kulturę
fizyczną 2 298 663 zł.
Podczas sesji w dniu 22 grudnia 2021 r. budżet Gminy Kościerzyna na 2022 rok został przyjęty większością głosów: 13 radnych głosowało „za”, a 2 wstrzymało się
od głosu.
Red.

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programów realizowanych przez GOPS!
Czujesz się zmęczony, bezsilny, sfrustrowany, osamotniony, niezrozumiany? Twoje supermoce wymagają naładowania baterii? Jesteśmy przy Tobie i dla Ciebie!
Jako Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie przystąpiliśmy w 2022 roku
do Programów Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej: „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” oraz ,,Opieka
Wytchnieniowa”. Wysokość pozyskanych
środków, które przeznaczone są na wsparcie potrzebujących mieszkańców Naszej Gminy, to niebagatelna kwota, bo aż
718.700,00 złotych.

Pierwszy program dotyczy usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (o
znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczeniach równoważnych) jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Natomiast program „Opieka wytchnieniowa” zapewnia opiekunom, członkom rodziny, którzy na co dzień bezpośrednio się
zajmują dziećmi z niepełnosprawnością,
jak też i dorosłymi osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, wytchnienie od co-

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.

dziennych, często niełatwych obowiązków
przy jednoczesnym braku lęku i obaw o to,
co podczas tego odpoczynku dzieje się z
osobami, którymi na co dzień się opiekują.
Nawet największy bohater dnia powszedniego bywa zmęczony, musi sam o siebie
zadbać i o swoje sprawy.
Nadal trwa nabór osób chętnych do skorzystania z w/w form wsparcia, jak i osób,
które im tego udzielą. Wszelkie informacje
są dostępne na stronie internetowej Gminy
Kościerzyna - zakładka Bieżące sprawy pomocy społecznej. Zachęcamy Państwa bardzo również do bezpośredniego kontaktu z
pracownikami GOPS: Barbarą Federowicz
lub Joanną Turzyńską – pokój nr 1 (Opieka
wytchnieniowa) i Krystyną Kropidłowską
lub Justyną Gierszewską (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ) - pokój nr 4
tel. (58) 686-65-57.
S. Tomaszewska
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Inwestycje
wodno-kanalizacyjne
za 12 mln zł
Ponad 12 mln zł wydatkowanych na budowę sieci kanalizacji ściekowych, wodociągowych oraz przygotowanie
nowych dokumentacji technicznych na kolejne wodociągi
i kanalizację – tak krótko można podsumować prace, które wykonane zostały w 2021 roku wykonywane zostały
z budżetu gminnego na zlecenie Zakładu Komunalnego
Gminy Kościerzyna.
Największa inwestycja realizowana od 2020 roku to budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji ściekowej
Łubiana – w miejscowościach Sycowa Huta i Grzybowo.
Projekt za ponad 7,5 mln zł został dofinansowany ze środków zewnętrznych z RPO WP.
Większe inwestycje finansowane wyłącznie z budżetu
gminy Kościerzyna, które były odpowiedzią na wnioski
właścicieli nieruchomości o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej, realizowane były również w
Kaliskach Kościerskich na ulicy Wesołej, w Kościerskiej
Hucie, na ulicy Ogrodniczej w Kościerzynie-Wybudowaniu, w Łubianie, w Nowym Klinczu na ulicy Letniskowej,
we Wdzydzach na osiedlu Leśna Dolina, czy jeszcze trwająca budowa kanału sieci kanalizacyjnej w Loryńcu. Ten
ostatni projekt jest przygotowaniem do większego zadania
mającego na celu podłączenie do sieci kanalizacyjnej Wąglikowic, Loryńca i Czarliny oraz budowę oczyszczalni
ścieków w Wąglikowicach. Na kompleksową realizację tego zadania gmina Kościerzyna po raz drugi złoży
wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych, mając tym razem nadzieję na
pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
Natomiast dokumentacje techniczne, które widoczne są
w załączonej tabeli, służą przygotowaniu procesu inwestycyjnego i oczekują na zapewnienie środków w budżecie gminy Kościerzyna bądź na pozyskanie środków zewnętrznych.
Pod koniec 2021 roku podpisane zostały jeszcze dwie
bardzo ważne umowy na realizację zadań kanalizacyjno-wodociągowych w 2022 roku. Pierwsza dotyczy projektu
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu, która ma umożliwić podłączenie kolejnych
miejscowości do oczyszczalni m.in. Kłobuczyna, Puca,
Dąbrówki. Kwota z przetargu to prawie 7 mln zł, a termin
wykonania mija 21 grudnia 2022 r. Druga umowa dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w Kłobuczynie,
kwota po przetargu to ponad 1,7 mln zł, a termin wykonania 23.05.2022 r. Oba zadania po wykonaniu zwiększą
bezpieczeństwo podstawowych usług komunalnych dla
mieszkańców.
Prosimy również wszystkich mieszkańców, którzy przy
swoich nieruchomościach mają wybudowane gminne instalacje kanalizacyjne czy wodociągowe, aby się do nich
podłączali, ponieważ jest to tańsze i bezpieczniejsze w
eksploatacji. Informacje o warunkach podłączenia można
uzyskać w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna.
G. Świtała
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Inwestycje drogowe w Gminie Kościerzyna w 2021 roku
Mimo roku pandemicznego na terenie gminy Kościerzyna intensywnie prowadzone były inwestycje drogowe. Niektóre zadania zostały rozpoczęte
pod koniec roku, ich zakończenie planowane jest
na pierwszą połowę obecnego roku. Przygotowane zostały również dokumentacje techniczne do
inwestycji planowanych na 2022 rok, których realizacja uzależniona jest od uzyskania dotacji ze
środków zewnętrznych.
W tabeli szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych remontów, przebudów dróg i chodników w 2021 roku:

Radni - seniorzy
planują 2022 rok
12 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku po-

siedzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. W
spotkaniu uczestniczyło 12 radnych-seniorów oraz
zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bober i Wójt Grzegorz Piechowski. Podczas spotkania rozmawiano o planach na 2022 rok.
Rada Seniorów planuje zorganizować przynajmniej
trzy wydarzenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych: „powitanie lata – obyczaje nocy świętojańskiej”, „V Biesiadę Seniorów”, oraz „Dzień Ziemniaka – konkurs potraw”. Jeśli sytuacja epidemiczna
pozwoli, warto byłoby także przywrócić Spartakiadę Seniorów, która przez wiele lat odbywała się w
Wielkim Klinczu i bezpośrednio przed pandemią
miała już wymiar międzyregionalny, gdyż brali w
niej udział seniorzy z partnerskiej Gminy Pniewy.
Rada Seniorów chciałaby także nawiązać bliską
współpracę z Radą Gminy Kościerzyna, m.in. poprzez uczestnictwo w sesjach i komisjach, zwłaszcza jeśli omawiane tematy dotyczą sytuacji osób w
starszym wieku. Podczas spotkania Dyrektor Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki Grzegorz Daszkowski przedstawił możliwości organizacji imprez
kulturalnych dla seniorów w 2022 roku. Wiele zależeć będzie od aktualnej sytuacji sanitarnej w Polsce. Z kolei Kierownik GOPS Sylwia Tomaszewska
przekazała materiały informacyjne dotyczące problemów prawnych, które mogą dotyczyć osób starszych oraz omówiła zasady przyznawania dodatku
osłonowego. Przewodnicząca Elżbieta Brzezińska
przybliżyła działalność obywatelskiego Parlamentu Seniorów wskazując na postulaty dotyczące finansowania Rad Seniorów w Polsce. Spotkanie
przebiegło w miłej atmosferze. Z okazji rozpoczynającego się roku 2022 Wójt i Przewodniczący
Rady Gminy złożyli seniorom serdeczne życzenia
i wręczyli drobne upominki w postaci kalendarza
oraz książki „Przewodnik po Miejscach Pamięci w
Gminie Kościerzyna” autorstwa Izoldy Wysieckiej.
K. Knopik
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Gmina Kościerzyna nagrodziła najlepszych sportowców minionego roku
W przeddzień uroczystych obchodów jubileuszu naszego samorządu odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2001 roku. Gmina udzieliła również wsparcia finansowego dla klubów sportowych.
W tegorocznej edycji przyznano 44 nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 35 tysięcy złotych. Ich wysokość uzależniona była od rangi zawodów oraz zajętego miejsca. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w Hali sportowo-widowiskowej w Wielkim Klinczu.

Wyróżnienia otrzymali: Marek Pepliński,
Julita Troka, Amelia Pobłocka, Jakub Olszewski, Kacper Jaszewski, Maksymilian
Lubecki, Michalina Kutela, Lena Chmielewska, Julia Pobrucka, Joanna Bek, Daniel Bek
i Amelia Kreft.

Nagrody otrzymali: Jakub Makurat, Paweł
Zblewski, Łukasz Walczak, Faustyna Kotłowska, Daniel Pek, Damian Żołądek, Maciej
Jutrzonka, Robert Zblewski, Kamil Fąferko,
Oskar Wilma, Jakub Kluka, Dawid Reichel,
Bartłomiej Reichel, Karolina Kropidłowska,
Adrian Tryba, Adrian Szczypior, Helena

Breska, Dagmara Cieszyńska,
Dawid Stefanowski, Damian Kutela, Olga Guzińska, Neli Wanta,
Kacper Rozgoński, Karol Rozgoński, Daria Freda, Anna Szybalska, Anna Szenwald, Julita
Bek, Zofia Kryszyńska, Marta
Kryszyńska, Klaudia Bronk
i Marian Knuth.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
wyróżnionym sportowcom! Dziękujemy za to, że promują naszą
gminę, dostarczają nam wielkich
emocji i dają powody do dumy.
Życzymy również pomyślnego
rozwijania kariery sportowej, radości z pasji i coraz lepszych wyników!

Gmina Kościerzyna kontynuuje również program wsparcia działających na naszym
terenie klubów sportowych. W sumie środki finansowe o łącznej wartości 265 000 zł
otrzymało dziewięć podmiotów.
KS Santana - 77 000 zł, LKS Ceramik Łubiana - 52 000 zł, KS Skorzewo - 46 000 zł,
UKS OLIMPIJCZYK - 30 000 zł, TKF KORNER - 20 000 zł, UKS Wodniacy Garczyn - 19 000 zł, UKS STOLEM (badminton) - 8 000 zł, Stowarzyszenie „Łączy nas
sport” (boks) - 8 000 zł. KS Łubiana (tenis stołowy, biegi, siatkówka) - 5 000 zł.
Marta Bajonczak
BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY KOŚCIERZYNA
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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 Jakub Rogowski - 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

