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Niech nadchodzący nowy 2013 rok  będzie dla Mieszkańców 
gminy Gostycyn pełen  sukcesów, nadziei, spełnienia marzeń . 
By codzienny trud i praca były wzbogacone  wdzięcznością 

i sympatią  życzliwych ludzi.

W imieniu władz samorządowych pragniemy złożyć Państwu 
serdeczne życzenia zdrowia oraz zadowolenia w życiu 

osobistym i zawodowym.

Wójt Gminy Gostycyn
Jacek Czerwiński

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie
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Koncert Noworoczny 

Dnia 15 stycznia 2012r. o godzinie 
17:00 w hali Centrum Sportowo-
Rehabilitacyjnego w Gostycynie odbył  
się  Koncert Noworoczny. Licznie 
rzybyłych mieszkańców gminy 
Gostycyn oraz zaproszonych gości 
utworem AVE MARIA - Giulio 
Cacciniego przywitała Orkiestra 
Kameralna im. Johanna Straussa pod 
batutą Marka Czekały. Koncert składał 
się z trzech części.W pierwszej 
wysłuchano kolęd w wykonaniu 
Zespołu Kameralnego z Bydgoszczy. 
Następnie po krótkiej przerwie (w 
czasie  której  widzowie mogli  
spróbować wypieków przygotowanych  
przez Koła Gospodyń  Wiejskich  
gminy Gostycyn) Orkiestra zagrała dla 
słuchaczy m.in. takie utwory jak: „Nad 
pięknym modrym Dunajem” -  
J. Straussa, ”Walczyk śniegowy”, „O 
sole mio” – E. di Capuy, „OnlyYou” – 
The Platters. Trzecia część imprezy 
odbyła się w ramach kampanii 
promocyjnej „ZDRÓW JAK RYBA”, 
która miała zachęcić do spożywania 
produktów rybnych. W tym czasie 
można było spróbować potraw z karpia i 
pstrąga przygotowanych przez panie z 
Kół Gospodyń Wiejskich. Specjalnie 
powołana komisja przydzieliła nagrody 
w dwóch kategoriach: za najlepsze 
danie z pstrąga i karpia.W skład komisji 
weszli:Pani Henryka Markiewicz,  
Danuta Szablewska i Pan Ireneusz 
Kucharski. Podczas degustacji można 
było wysłuchać 8 utworów muzycznych 
wykonanych przez: Karolę Karpińską, 
Biankę Jutrowską,  Katarzynę 
Wandzińską i Angelikę Karwasz.

W Kamienicy powstała przetwórnia ryb 

13 stycznia 2012 r. w  Kamienicy 
odbyło się uroczyste otwarcie  Zakładu 
Przetwórstwa Rybnego należącego do 
Gospodarstwa  Rybackiego  w 
Charzykowych. Wśród honorowych 
gości obecny był Pan Jan Piasek -Prezes 
Gospodarstwa Rolnego w Kamienicy, 
Wiktor Metkowski - Wicestarosta 
Tucholski, Jacek Czerwiński Wójt 
Gminy Gostycyn, Ireneusz Kucharski 
Sekretarz Gminy Gostycyn, Krzysztof 
Kociński Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego oraz przedstawiciele 
wykonawcy, projektanta i pracownicy.  
Budowa zakładu rozpoczęła się w 2010 
r., a została dofinansowana ze środków 
unijnych PO RYBY. Gospodarstwo 
Rybackie w Charzykowych Spółka z 
o.o. jest rybackim użytkownikiem 70 
jezior o powierzchni około 7000 ha. 
Znajdują się one na obszarze powiatów 
chojnickiego, tucholskiego, sępoleń-
skiego  i  bytowskiego.

Straż Gminna rozpoczęła działalność 

Pod koniec lutego br. Weszła w życie 
uchwała o utworzeniu Straży Gminnej. 
Zgodnie z jej zapisami dotychczasowy 
obszar administracyjny działania 
Straży Gminnej w Kęsowie został 
poszerzony o gminę Gostycyn.  
Działania Straży Gminnej są oparte na 
przepisach ustawy o strażach 
gminnych  w ramach struktur 
organizacyjnych Urzędu Gminy w 
Kęsowie.  Poszerzenie obszaru 
działania obligowało do powiększenia 
załogi, która została wzmocniona o 
czterech nowych  strażników 
gminnych, dwie kobiety i dwóch 
mężczyzn.  

 Strażnicy  wykonują  zadania z zakresu 
ochrony  porządku  pub l icznego  
wynikające z ustaw i przepisów 
gminnych. Strażnicy są do dyspozycji 
mieszkańców w każdy wtorek i czwartek 
w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 
w Filii Straży w Gostycynie. We 
wszystkie dni robocze strażnicy są 
dostępni w siedzibie głównej w Kęsowie. 
Telefon interwencyjny dla gminy 
Gostycyn to 881 474 633, poza tym 
można dzwonić pod numery 52 334 40 29 
i 52 519 02 24.
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 Gospodarstwo Rybackie zajmuje się 
również hodowlą pstrąga i karpia, 
posiada dwa obiekty hodowlane. 
Narybkowy w Wysockim Młynie o 
powierzchni około 12 ha oraz obiekt 
hodowli pstrąga i karpia w Kamienicy o 
powierzchni około 50 ha. Od lat szefem 
firmy jest Pan Andrzej Sosiński.

Straż Gminna w Kęsowie
ul. Główna 19
89-506 Kęsowo

tel. 52 3344029 lub 52 5190224
fax 52 3341413
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W świecie poezji dziecięcej

Dnia 1 marca 2012r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbył się XII 
Gminny Konkurs Recytatorski 
„W świecie poezji dziecięcej”. 
Umiejętności  recytatorskie zapre-
zentowali uczniowie klas I-VI w 
dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy 
IV-VI. Celem prezentacji było 
zainteresowanie najmłodszych sztuką 
recytacji, a tym samym pielęgnowanie 
ojczystego języka, ze szczególnym 
uwzględnieniem dbałości o kulturę i 
estetykę „żywego słowa”. Uczestnikó 
w oceniało jury w składzie: Krystyna  
Wulert- przewodnicząca,  Klaudia 
Kwasigroch- członek, Agnieszka 
Hoffmann-  członek.  Komisja  
przyznała następujące nagrody i 
wyróżnienia:

kategoria klas I-III;  I miejsce- Julia 
Karwasz, II miejsce- Julia Stopa, 
wyróżnienie- Adam Łaszewski

kategoria klas IV-VI;wyróżnienia: 
Natalia Lewandowska, Julia Kotwica,  
Wiktoria Łącka, Pamela Megger. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
nagrody książkowe.

Urząd Gminy 
uzyskał rekomendację 
wydania certyfikatu 

ISO 9001:2008
Zgodnie z harmonogramem wdrożenia 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 
9001:2008 w Urzędzie Gminy w 
Gostycynie zakończono etap IX 
projektu pn. Praktyczne wdrożenie 
koncepcji GoodGovernance w Gminie 
Gostycyn – „Przeprowadzenie auditu 
certyfikującego”. W dniach 27 – 
28.02.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
odbył się audit certyfikujący, którego 
przedmiotem był System Zarządzania 
Jakością (Quality Management System) 
w odniesieniu do  wymagań normy ISO 
9001:2008. Rekomendowany zakres 
certyfikacji to „Zapewnienie pro-
fesjonalnej, przyjaznej i zgodnej z 
przepisami  prawnymi ,  obs ługi  
społeczności lokalnej”. Certyfikację 
p r z e p r o w a d z i ł a  f i r m a  M o o d y  
International Polska Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Poznaniu, która należy do 
g rupy   r enomowanych   f i rm  
certyfikujących, funkcjonujących na 
rynku polskim.  Wszystkie obszary 
działalności   urzędu  zostały 
zrewidowane zgodnie z programem. 
Ogólna ocena Systemu Zarządzania 
Jakością wskazała na prawidłowe 
wdrożenie i funkcjonowanie oraz jego 
pełne udokumentowanie w organizacji. 
Efektywność systemu również uzyskała 
dobrą ocenę. Auditor wiodący zwrócił 
także uwagę na poprawność i  
wyjątkową staranność prowadzenia akt 
oraz dokumentacji.  W systemienie 
stwierdzono żadnych niezgodności z 
wymaganiami normy ISO 9001:2008, 
co jest dla Urzędu Gminy Gostycyn 
największym wyróżnieniem oraz 
powodem do dumy.

Uroczyste wręczenie 
certyfikatu ISO dla 

Urzędu Gminy Gostycyn 

 Szczególną uwagę zwróciła również na 
fakt, iż standardy ISO to wymagania 
pozaministerialne, do których urząd 
gminy nie jest zobligowany żadnymi 
przepisami prawa. Z całą pewnością 
przełoży się to na poprawę komunikacji 
urzędu z interesantami i ciągłe 
tworzenie coraz to lepszego wizerunku  
gminy nie tylko w środowisku 
lokalnym, lecz również poza nim. Na 
zakończenie głos zabrał Pan Wójt, 
dziękując w imieniu swoim i wszystkich 
pracowników urzędu.

Dnia 29 marca 2012 r. podczas 
posiedzenia Rady Gminy odbyło się 
uroczyste wręczenie certyfikatu 
zgodności Systemu Zarządzania 
Jakością wdrożonego w Urzędzie 
Gminy Gostycyn.  Pani Beata 
Michalska – Dyrektor Zarządzający 
firmy Moody International Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - 
przekazała świadectwo i złożyła 
najserdeczniejsze gratulacje.Pani 
Michalska podkreśliła, że uzyskany 
przez nas certyfikat to nie tylko 
prestiż dla Gminy Gostycyn, lecz 
również forma uznania dla każdego 
pracownika urzędu, który  był 
zaangażowany w proces wdrażania 
standardu ISO 9001. 

Premiera Teatru Dorosłego 
IV "Malutka Czarownica" 

1 kwietnia 2012r. w sali widowiskowej 
GOK  odbyła się premiera Teatru 
Dorosłego IV „Malutka Czarownica” 
wg scenariusza OtfriedaPreusslera. 
Dzięki czwartemu już dofinansowaniu 
ze środków  Programu „Działaj 
Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji  Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Lokalnej Organizacji 
Grantowej (TMZC w Cekcynie) 
Banku Spółdzielczego w Koronowie o/ 
Cekcyn udało nam się stworzyć kolejne 
przedstawienie, które połączyło 
pokolenia. Warsztaty teatralne trwały od 
listopada 2011r. Przypomnijmy, że 
brały w nich udział osoby w różnym 
wieku, począwszy od dzieci, a 
skończywszy na dorosłych.Stroną 
merytoryczną zajął się Gminny 
Ośrodek Kultury w Gostycynie. 
Opiekunem grupy teatralnej, a zarazem 
reżyserem spektaklu była Agnieszka 
Hoffmann- instruktor z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gostycynie. 
Scenografię przygotowała Marzena 
Zawichrowska, a muzykę Wojciech 
Rynduch i Agnieszka Zawidzka- 
Rynduch. Opieką artystyczną zajęła się 
Barbara Piasecka. W spektaklu 
wystąpili:Angelika Karwasz, Marta 
Szamraj, Janina Kołodziejska, Joanna 
Karwasz, Klaudia Kwasigroch, Joanna 
Bratz, Hanna Jabłońska, Zofia 
Karpińska, Danuta Szeffs, Mikołaj 
Tomczyk, Ewa Talaśka, Dominika 
Kwia tkowska ,  Ju l i a  Karwasz ,  
Magdalena Pilarskaoraz grupa wokalna 
LEGATO.
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Gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega 

Pożarom” 

W poniedziałek 19 marca 2012r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Gostycynie odbyły się gminne 
eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju  Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Rywalizowano w dwóch kategoriach 
wiekowych. W grupie I z testem 
zmierzyli się uczniowie szkoły 
podstawowej, natomiast w grupie II 
rywalizowali uczniowie  gimnazjum. 
Do zmagań na szczeblu powiatowym 
zakwalifikowali się zdobywcy pier-
wszych  miejsc: Dawid Kalas (szkoły 
podstawowe), Przemysław Piesik 
(gimnazjum), oraz Bartosz Adamski 
(szkoły ponadgimnazjalne). Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody rze-
czowe. Należy nadmienić, że Dawid 
Kalas na szczeblu powiatowym 
zdobył w swojej grupie wiekowej I 
miejsce i  zakwalifikował się do 
eliminacji wojewódzkich. Zajął tam 
VIII miejsce.

Uroczyste podpisanie 
umów 

Przypomnijmy, do 40 gospodarstw 

domowych trafił laptop wraz z 

oprogramowaniem oraz dostępem do 

Internetu. Taki sam zestaw zasili 10 

instytucji publicznych, m.in. świetlice i 

biblioteki. Od grudnia trwały szkolenia 

z  zakresu obsługi komputera, 

korzystania z Internetu  oraz naby-

wania innych umiejętności niezbę-

dnych dla świadczenia pracy lub 

skutecznej edukacji przez Internet. W 

ramach działania 8.3.Gmina Gostycyn 

otrzymała wsparcie finansowe w 

wysokości 85% kwalifikujących się 

wydatków. Pozostała część, w 

wysokości 15%, pochodzi ze środków 

własnych gminy.

Projekt rozpoczął się 1 września 2011r. 

i potrwa do 31 grudnia 2014r. Jego 

wartość rozłożona na 3 lata to 522 048 

zł łącznie z wkładem własnym gminy, 

który wynosi 78 307zł.

W dniu 5 kwietnia 2012 r. w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy w Gostycynie 
odbyło się uroczyste podpisywanie 
umów oraz wręczanie komputerów 
beneficjentom  ostatecznym re-
alizowanego przez Gminę Gostycyn 
projektu Działanie 8.3.  Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrow-
emu – eInclusion w ramach 8. Osi  
Priorytetowej  Programu Opera-
cyjnego  Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 pn. „Okno na świat-
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu w gminie Gostycyn”. Celem  
przedsięwzięcia  jest zapewnienie 
dostępu do Internetu osobom 
zagrożonym, wykluczeniem cyfro-
wym z powodu trudnej sytuacji 
materialnej i niepełnosprawności.

XI Gminny Konkurs 
Wiedzy o Regionie 

„Kraina nad 
trzema rzekami” - 

Na tapecie wsie 
tematyczne”

W piątek, 20 kwietnia uczniowie klas 
V i VI wszystkich szkół po-
dstawowych z gminy Gostycyn 
(Gostycyn, Pruszcz, Wielka Klonia, 
Wielki Mędromierz) brali udział w XI 
Gminnym Konkursie Wiedzy o 
Regionie „Kraina nad trzema 
rzekami”.

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 
pytania o różnym stopniu trudności i 
wykazać się w dwóch konkurencjach 
sprawnościowych (kolejarski slalom i 
rzut piłeczką do górniczej czapki) 
Później zagrali w kalambury dotyczące 
przysłów związanych z zawodem: 
górnika, kolejarza i pszczelarza oraz 
rozwiązali test indywidualny, który 
wyłonił najlepszego uczestnika. Został 
nim:  Piotr Świerczyński z Wielkiej 
Kloni, który otrzymał nagrodę ufun-
dowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół 
w Gostycynie. W jury konkursu zasiedli 
sołtysi gminy Gostycyn, którzy 
sfinansowali upominki  dla ucze-
stników. Wszyscy otrzymali  medale 
oraz dyplomy.

II miejsce dla OSP 
Gostycyn w konkursie  

"Straż Roku"

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostycynie 
zajęła drugie miejsce w konkursie "Straż 
Roku” powiatu tucholskiego. Podczas 
posiedzenia powiatowego OSP, które 
odbyło się w Bysławiu, nagrodę dla 
naszych strażaków odebrał Henryk 
Łożyca - Prezes Zarządu Gminnego OSP. 
Sami nagrodzeni strażacy, puchar za 
zajęcie II miejsca, otrzymali z rąk prezesa 
podczas gminnych obchodów Dnia 
Strażaka, które w tym roku odbyły się 12 
maja w Wielkim Mędromierzu.
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Boom Matuzalem

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Burchat” otrzymało dofinansowanie 
na realizację zadania  pt. „Boom 
Matuzalem”. Podczas szkolenia dla 
organizacji pozarządowych, w którym 
brali udział członkowie stowarzyszenia 
i starsi mieszkańcy naszej gminy, 
będący na emeryturze. Uczestnicy 
dowiedzieli się, jakie problemy i 
potrzeby mają starsi ludzie. Dokonali 
analizy potrzeb tej grupy społecznej. 
Okazało się, że osoby te chcą aktywnie 
spędzać wolny czas, ale ze względu na 
koszty, jakie muszą ponosić, nie robią 
tego. W ten sposób powstał pomysł na 
projekt. Głównym celem zadania było 
wprowadzenie innowacyjnych form 
spędzenia wolnego czasu dla 40 
Seniorów - 60+ - mieszkańców gminy 
Gostycyn i ożywienie działalności tej 
grupy wiekowej oraz poprawienie 
kondycji fizycznej osób starszych 
poprzez aktywny udział w zajęciach 
sportowych. 

Projekt przebiegał w II blokach 
tematycznych: „Zdrowo i wesoło” oraz 
„Kolaż Nestora. 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gostycyn

W bardzo upalny poniedziałek 30 kwietnia na boisku Orlik przy Szkole 
Podstawowej  w Pruszczu rywalizowały ze sobą drużyny ze wszystkich szkół z 
terenu gminy Gostycyn. Dziewczęta  i chłopcy  (razem 83 osoby) walczyli w 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gostycyn. Sędzią głównym był Pan 
Tomasz Bonk. Dzięki współpracy szkoły z Klubem Seniora w Pruszczu wszyscy 
zawodnicy posilili się pyszną drożdżówką. Na boisku okrzykami wspierali swoich 
uczniów Pani Ewa Świtała i Panowie: Marek Świtała, Marek Szweda, Krzysztof 
Haszczak, Jan Misiak i  główny organizator - animator boiska Pan Paweł Sząszor. 
W przygotowaniu turnieju uczestniczył także Pan Krzysztof Bujny. Całą imprezę 
nadzorowała i prowadziła Pani Anna Ziegler – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Pruszczu.Turniej zakończył się wręczeniem pucharów, medali i dyplomów przez 
Pana Jacka Czerwińskiego Wójta Gminy Gostycyn i Pana Ireneusza  
Kucharskiego - Sekretarza Gminy.

Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:

Kategoria dziewczęta: I miejsce - SP Gostycyn, II miejsce – SP Wielki 
Mędromierz, III miejsce – SP Pruszcz, IV miejsce – SP Wielka Klonia

Kategoria chłopcy: I miejsce-SP Gostycyn I, II miejsce – SP Wielka Klonia, III 
miejsce – SP Gostycyn II, IV miejsce – SP Pruszcz

Obrona Cywilna 
wokół nas

Dnia 2 maja 2012r. został rozstrz-
ygnięty gminny etap Wojewódzkiego 
Konkursu „Obrona Cywilna wokół nas 
-zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku”.  
Komisja w składzie: Ireneusz Ku-
charski - przewodniczący, Iwona Śpica  
członek i Hanna Stolzenburg - członek, 
po zapoznaniu  się  z pracami 
plastycznymi, które wpłynęły na 
konkurs, postanowiła przyznać: I 
miejsce - Bartosz Świetlik,  II miejsce - 
Nikola Wegner i Agata Muzioł, III 
miejsce - Agnieszka Grudzina, Magda 
Brzószczykora z wyróżnienia: Agnie-
szka Pilarska, Jakub Cemka, Magda 
Pilarska, Wiktoria Korejwa, Michał 
Sobczyk, Julia Kotwica i Dawid 
Panasiewicz. Nagrodzeni oraz wy-
różnieni otrzymali drobne upominki, 
które zostały wręczone 1 czerwca 
2012r. w Szkole Podstawowej w 
Pruszczu.
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Ten drugi obejmował zajęcia wokalne, 
warsztaty plastyczne i zajęcia kom-
puterowe. Zorganizowano również 
wyjazd do Teatru Polskiego w By-
dgoszczy. „Zdrowo i  Wesoło”  to 
zajęcia nordic walking  z piknikiem nad 
jeziorem Średniak w Pile, 2 spotkania z 
lekarzami, spotkanie z WOPR-owcem 
oraz zajęcia na kręgielni w Tucholi.  Na 
zakończenie przygotowano wystawę 
fotograficzną i rękodzielniczą  z 
przebiegu całego projektu. Zadanie 
zostało dofinansowane przez Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w kwocie 2000 zł.
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Wojewódzkie Spotkanie Teatrów 
Obrzędu Ludowego w Gostycynie

Dnia 2 czerwca 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie odbyły się 

Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego. Organizatorami imprezy 

byli:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy oraz 

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie.Całość rozpoczął barwny korowód 

artystów, muzyków i śpiewaków przemierzający Gostycyn. W przeglądzie 

uczestniczyło pięć zespołów:Grupa Teatralna Towarzystwa Miłośników 

Kultury Ludowej „DOMAN” ze Ślesina, Zespół „Witkowiacy” z Witkowa, 

Folklorystyczny Zespół Obrzędowy „Lubominianki” z Boniewa, „Kapela spod 

Kowala” z Kowala i Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa.Po 

obejrzeniu wszystkich spektakli jury w składzie:dr hab. Maria Pająkowska - 

Kensik -  przewodnicząca, Elżbieta Kornaszewska- członek oraz  Hanna 

Serwińska– członek udało się na obrady, natomiast na uczestników i gości 

czekał ciepły posiłek oraz „stół borowiacki” z tradycyjnymi, regionalnymi 

potrawami. Pani Maria Pająkowska, która przedstawiła ciekawy wykład pt. 

„Żywotność gwar Kujaw i Pomorza jako dziedzictwo kulturowe”.Następnie 

ogłoszono werdykt i wręczono nagrody zwycięzcom:za I miejsce– 

Folklorystycznemu Zespołowi Obrzędowemu „Lubominianki”z Boniewa, zaII 

miejsce- Zespołowi Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa i „Kapeli spod 

Kowala” z Kowala, za III miejsce– Zespołowi „Witkowiacy” z Witkowa. Sześć 

równorzędnych nagród  aktorskich (nagrody rzeczowe) otrzymały następujące 

osoby:Marianna Dzięgielewska („Lubominianki” z Boniewa), Włodzimierz 

Tomaszewski („Kapela spod Kowala” z Kowala), Krystyna Kordylewska 

(„Lubominianki” z Boniewa), Jan Olejnik („Kapela spod Kowala” z Kowala), 

Alicja Majchrowicz („Lubominianki” z Boniewa), Jadwiga Maciejewska 

(„Swojacy” z Baruchowa). Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia (nagrody 

rzeczowe) :Julii Skowrońskiej - za scenariusz  spektaklu(„Swojacy” z 

Baruchowa) oraz Ewie Polkowskiej - za aktywizowanie środowiska(TMKL 

„DOMAN” ze Ślesina). Nagrodę specjalną  za autentyczność  otrzymał 

Folklorystyczny  Zespół Obrzędu Ludowego „Lubominianki” z Boniewa. 

Zdobywca I nagrody - Folklorystyczny Zespół Obrzędu Ludowego 

reprezentował nasze województwo w XXIX Sejmiku Wiejskich Zespołów 

Teatralnych 24 czerwca w Kaczorach koło Piły. Podczas imprezy swoje talenty. 

Prezentowali:  członkinie okolicznych kół gospodyń wiejskich, twórcy 

regionalni oraz przedstawiciele wiosek tematycznych. . Czas umilały występy 

m.in.Bysławskich Frantówek.  Spotkanie zostało sfinansowane z Pomocy 

Technicznej PROW 2007-2013 ze środków Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich.

Dyktando Powiatowe 
"O Pióro Wójta 

Gminy Gostycyn"

Dnia 5 czerwca 2012 roku w Szkole 

Podstawowej w Gostycynie odbył się 

konkurs ortograficzny dla klas trzecich - 

Powiatowe Dyktando "O Pióro Wójta 

Gminy Gostycyn". Chęć wzięcia udziału 

z zmaganiach wyraziło 28 uczniów z 8 

szkół naszego powiatu. Dzieci walczyły 

o nagrodę główną, czyli o pióro, które 

ufundował Wójt Gminy Gostycyn, pan 

Jacek Czerwiński. Dyktando zostało 

opracowane przez panią Dorotę Kubiak z 

KPCEN w Bydgoszczy. Prace dzieci 

oceniała komisja w składzie: pani Dorota 

Rybczyńska - przewodnicząca komisji 

oraz panie: Emilia Grzempa i Hanna 

Stołowska, polonistki z Gimnazjum i 

Szkoły Podstawowej w Gostycynie. 

Nagrodę główną otrzymał Bartosz 

Klafetka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 

w Tucholi. Drugie miejsce zajęła Barbara 

Pochwałowska ze Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Tucholi. Trzecie miejsce zajęły 

dwie uczennice: Julia Rybacka ze Szkoły 

Podstawowej w Gostycynie i Natalia 

Hoppe ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Tucholi. Wyróżnienia zdobyło 4 

uczniów: Julia Kroll ze Szkoły Po-

dstawowej w Gostycynie, Maria 

Czerwińska ze Szkoły Podstawowej nr 1, 

Jakub Janiak ze Szkoły Podstawowej w 

Cekcynie i Agnieszka Grudzina ze 

Szkoły Podstawowej w Pruszczu. 

Nagrody uczniom wręczyła pani Anna 

Bereda, dyrektor Gminnego Zespołu 

Oświatowego w Gostycynie. Wszystkim 

uczestnikom  pogratulowała wice-

dyrektor Zespołu Szkół w Gostycynie 

pani Henryka Markiewicz, która 

wspierała ten konkurs. Organizatorem 

przedsięwzięcia była Małgorzata 

Kołomyjska.
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Drugie miejsce młodych 
strażaków z Małej Kloni 

w Powiatowych Zawodach 
Pożarniczych

W dniu 16 czerwca w Śliwicach 
odbyły się Powiatowe Zawody 
Pożarnicze.  Młodzieżowe drużyny z 
naszej gminy zajęły następujące 
miejsca: 

 Mała Klonia I - 2 miejsce,  

 Wielki Mędromierz - 5 miejsce, 

 Mała Klonia II - 6 miejsce.

Gmina Gostycyn na 
Historycznym 

Pochodzie Borowiaków

· Pruszcz – Wioska Kolejarska: 
szczudlarz - kolejarz, mieszkańcy 
w kolejarskich strojach i 
koszulkach Wioski Kolejarskiej, 
panie z KGW; 

· Łyskowo: Duszpasterska 
Wspólnota Rolników.   

Na scenie wystąpiła grupa taneczna 
„Obsesja” z GOK-u ze swoim 
najnowszym układem. Organiza-
torami imprezy byli: powiat tucholski 
oraz Lokalna Grupa Działania „Bory 
Tucholskie”.

 Nasz Sołtys 2012 r.

Miłą informacją była wiadomość,  iż  
So ł ty sem Roku  Wojewódz twa  
Kujawsko - Pomorskiego 2012, 
wyłonionym przez kapitułę konkursu 
zorganizowanego przez Gazetę 
Pomorską, został Jerzy Kądziela, który 
kieruje sołectwem Łyskowo od 1984 
roku. To ceniony społecznik, który 
potrafi zintegrować mieszkańców. 
Dzięki jego pracy Łyskowo wciąż się 
rozwija i pięknieje. Serdecznie 
gratulujemy!

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

Mieszkańcy gminy Gostycyn wzięli 
udział  w  I Historycznym Pochodzie 
Borowiaków  połączonym  z 
kiermaszem borowiackim: „Marka 
Lokalna Bory Tucholskie”. W 
pochodzie, który odbył się 24 czerwca 
w Tucholi (niedziela), naszą gminę 
licznie reprezentowali:

· Wielki Mędromierz – Wioska 
Miodowa: przebrani pszczelarze 
z akcesoriami, mieszkańcy w 
koszulkach Wioski Miodowej, 
Kubuś Puchatek; 

· Przyrowa: Ludmiła Zaremba, 
Krystyna Górna, Monika 
Przytarska, prezentacja wyrobów 
wikliny i filcu;

· Gostycyn: św. Marcin, panie z 
KGW w strojach, grupa taneczna 
„Obsesja” z Gminnego Ośrodka 
Kultury;

· Kamienica: osoby w strojach 
łowieckich;

· Piła - Wioska Górnicza: górnik, 
członkowie stowarzyszenia w 
strojach Wioski Górniczej;

Latem tego roku Starostwo Powiatowe w  
Bydgoszczy  wraz ze Stowarzyszeniem  
Sołtysów Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego, Gazetą Pomorską oraz 
głównym organizatorem konkursu - 
Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego ogło-
siło konkurs pn. "Nasz Sołtys", mającym 
na celu wyróżnienie tych sołtysów, 
którzy dla mieszkańców obszarów 
wiejskich województwa kujawsko-
pomorskiego robią najwięcej! Trwał on 
od 9 sierpnia br.  Głosowanie zakończyło 
się 3 września br. Konkurs podzielony 
był na dwie części. W pierwszej 
kandydaci walczyli o tytuły:  "Nasz  
Sołtys 2012 - Najpopularniejszy   Sołtys 
Województwa   Kujawsko-Pomor-
skiego” i "Nasz Sołtys 2012 - 
Najpopularniejszy  Sołtys Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na obcasach”.  
Za pomocą  SMS-ów można było 
oddawać głosy na osoby, które zna-
lazły się na liście dostępnej na 
www.pomorska.pl/soltys. Drugą zaś 
ocenę, merytoryczną, kandydatów 
przeprowadziła kapituła konkursu. 
Dzięki temu zostali wyłonieni także 
laureaci w kategoriach: "Sołtys Roku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
2012” i "Nasz Sołtys 2012 - Najdłużej 
Urzędujący Sołtys Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego” Naszą Gminę 
w konkursie reprezentowali: Ewelina 
Olejniczak z Wielkiego Mędromierza, 
Janina Kołodziejska z Pruszcza oraz 
Jerzy Kądziela z Łyskowa. 

Rekultywacja składowiska 
odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Gostycynie wraz 

z likwidacją dzikich 
wysypisk śmieci 

Na początku lipca br. ruszyły prace 
związane z rekultywacją składowiska 
odpadów w Gostycynie. W ramach 
inwestycji zlikwidowano 5 dzikich 
wysypisk śmieci w okolicznych 
miejscowościach i lasach. Głównym 
wykonawcą robót, wyłonionym w ra-
mach przetargu nieograniczonego, 
było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
„EXPOBUD” z Bydgoszczy. Uformo-
wano i zagęszczono bryły odpadów, 
wykonano  instalację odgazowującą 
sektor pierwszy składowiska,  przykryto  
zrekultywowany teren warstwą ziemi 
urodzajnej i zabezpieczono zbiornik 
ocieków. Całkowita wartość prze-
dsięwzięcia wyniosła 314 242,96 zł. 
Projekt został współfinansowany w 75% 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 2 
Zachowanie i racjonalne użytkowanie 
środowiska, Działanie 2.2.   Gospodarka 
Odpadami. Pozostałe koszty pokryła 
gmina Gostycyn. Prace trwały do końca 
lipca.
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Festyn Kolejarski  
„Zapomniana Stacja” 

w Pruszczu

Zadanie zostało dofinansowane przez 
powiat   tucholski  („Tryfty 
Kolejarskie”), Fundację Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w 
ramach programu „Razem możemy 
więcej” („Wioska Kolejarska… cdn.”) 
oraz Krajową Sieć Obszarów 
Wiejskich. Organizatorami byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Gosty-
cynie, OSP Pruszcz, Stowarzyszenie 
Społeczno – Kulturalne „Burchat”, 
Urząd Gminy Gostycyn, Rada Sołecka 
Pruszcz, Świetlica Wiejska w 
Pruszczu, KGW Pruszcz, Szkoła 
Podstawowa w Pruszczu, Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Gostycynie, Klub 
Wolontariusza „Ambarasy”  z  
Pruszcza, Stowarzyszenia „Pasmo” z 
Pruszcza, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Gostycynie, PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 
Kolejowych Bydgoszcz.

W tym roku po raz kolejny odbył się na 
stacji w Pruszczu - Bagienicy Festyn 
Kolejarski  „Zapomniana Stacja”. 
Wydarzenie zaplanowano na 28 lipca. 
W programie zaplanowano mnóstwo 
atrakcji, m.in. wystawę  pamiątek i 
fotografii współczesnej i dawnej 
dotyczącej kolei  w galerii „Pod 
ciśnieniem” na wieży ciśnień; 
prezentację osobliwych pojazdów 
szynowych, przejażdżki pojazdami 
szynowymi (maluch, drezyna ręczna, 
kiwojka, wyścigi drezyn ręcznych),  
przejście nową ścieżką nordic-
walking, kolejarską grę terenową dla 
dzieci i młodzieży, przyjazd spe-
cjalnego pociągu z Koronowa do 
Pruszcza, zwiedzanie  z przewo-
dnikiem obiektów dworca kolejowego 
(wieża ciśnień, nastawnia, obrotnica, 
budynek dworca, magiel, skrajnik) 
połączone z kursem maglowania  
(wydawanie certyfikatu)  wspólne 
czytanie „Lokomotywy” Juliana 
Tuwima, turniej gry karcianej 
„Kolejarska Baśka”, a także pre-
zentację twórców ludowych i two-
rzących kolejarzy, pokazy strażackie, 
gazetkę „Wieści z wagonu”, koszulki, 
foldery, itp., zabawy i konkursy dla 
dzieci na Peronie 9 i ¾, konkursy dla 
dorosłych, występy grup arty-
stycznych, wystawę starych motocykli 
oraz swojskie jedzonko:
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Dla miłośników 
nordic-walking 

otwarto nową trasę 
w Pruszczu

W lipcu br. otwarto nową ścieżkę 
nordic-walking w Pruszczu. Jej trasa 
biegnie od dworca kolejowego, przez 
teren budynków stacyjnych, częściowo 
przez wieś, a głównie pośród lasów - w 
bardzo urokliwej części Pruszcza. 
Pierwszego dnia uczestnikom towa-
rzyszył instruktor, członkowie stowa-
rzyszenia „Burchat” oraz wo-
lontariusze z grupy „Ambarasy” z 
Pruszcza. Miłośnicy tej dyscypliny 
sportowej otrzymali foldery z mapą. 
Przy ścieżce znajdują się tablice 
informacyjne ze zdjęciami, więc każdy 
może poznać historię i poczuć ducha 
tego miejsca. Zadanie dofinansowane 
zostało z powiatu tucholskiego w 
ramach projektu „Tryfty Kolejarskie”. 
Przypomnijmy,  że jest to już druga 
trasa do nordic-walking w Pruszczu. 
Pierwsza istnieje od zeszłego roku, a 
powstała  w ramach projektu pn. „W 
drodze po zdrowie” realizowanego 
przez stowarzyszenie „PASMO”, 
dofinansowanego ze środków gminy 
Gostycyn. 

Pomoc dla 
poszkodowanych przez 

trąbę powietrzną

14 lipca  br. w  godzinach po-
południowych nad powiatem tu-cholskim 
przeszła nawałnica. Gmina Gostycyn 
była jedną z gmin, które ucierpiały w 
wyniku przejścia trąby powietrznej. 
Największe straty poniosły nieru-
chomości  położone  w miejsco-wościach  
Bagienica i Kamienica. Prace rozpoczęto 
od porządkowania  terenu  oraz 
zabezpieczania  budynków. Następnie 
przystąpiono do likwidacji zniszczeń. 
Wójt Gminy Gostycyn poprosił o  
wsparcie  finansowe  dla poszko-
dowanych rodzin. Środki można wpłacać 
na specjalnie utworzone konto w BS 
Koronowo. Do tej pory wpłynęło na nie 
23 260,50 zł. Dotacja celowa od 
wojewody kujawsko-pomorskiego na 
odbudowę zniszczeń dla dwóch rodzin z 
gminy Gostycyn wyniosła 122 tys. zł. Do 
tej pory została rozdysponowana na 
opłacenie faktur za remont dachu, 
budowę domu, w tym  na wykonanie 
usługi budowalnej i wstawienie okien, a 
także na dostosowanie budynku 
gospodarczego do tymczasowego 
zamieszkania. Do  wydatkowania, do 
końca tego roku, pozostaje nadal kwota  
24 966,13 zł. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gostycynie nadzoruje 
wszystkie wydatki. Ze wsparciem 
przyszła również gmina Kęsowo, która 
przekazała kwotę w wysokości 3000 zł 
oraz Bank Spółdzielczy Koronowo 3000 
zł. Ponadto poszkodowani korzystają z 
innych świadczeń, między innymi 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym w formie zasiłków szkolnych i 
pomocy rzeczowej w formie darów 
żywnościowych. Wójt Gminy  Jacek 
Czerwiński prosił również o wsparcie 
materialne. Rodziny otrzymały pro-
pozycje pomocy w formie darów 
żywnościowych i urządzeń wyposażenia 
mieszkania oraz wyprawek szkolnych, a 
ponadto bezpośrednie wsparcie fi-
nansowe od różnych instytucji i osób 
prywatnych.

KALENDARIUM
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Wakacyjny Dzieciniec 2012

Podczas tegorocznego „dziecińca” 

realizowano projekt pn. „Kolorowe 

Arkana” (sfinansowany przez Samorząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w kwocie 3000zł), który polegał na 

przygotowaniu i zorganizowaniu 

dzieciom zajęć, poszerzających wiedzę i 

rozwijających zainteresowania z zakresu 

koloroterapii czyli znaczenia kolorów, ich 

wpływu na nasze życie i samopoczucie. 

Prócz tego zajęcia obejmowały wiedzę z: 

geografii, historii, biologii, prawidłowego 

odżywiania  i  zachowań pro-

ekologicznych. Poza tym dzieci brały 

udział  w zajęciach się zajęcia 

integracyjnych, ruchowych, plasty-

cznych, fotograficznych, cyrkowych, 

kulinarnych i muzycznych związanych z  

wiedząo Unii Europejskiej (flagi, kraje 

itp.), kontynentach, florze i faunie oraz 

potrawach świata, a wszystko to 

powiązane z tematem przewodnim – 

kolorami. Dzieci pojechały na wycieczkę 

do zoo do Gdańska oraz nad morze. W 

ostatni dzień zajęć zorganizowano 

wystawę zdjęć „Kolorowa migawka”, 

którą mogli obejrzeć rodzice i dzieci. 

Każdego dnia dzieci miały za zadanie 

ubrać się na jeden kolor, gdyż każda 

barwa dysponuje inną energią. Co-

dziennie przeprowadzano mini konkurs. 

Uczestnicy nauczyli się piosenki o 

kolorach. 

10 sierpnia br. zakończył się 

„Wakacyjny   Dzieciniec” zorga-

nizowany przez Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne „Burchat” przy 

współpracy Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gostycynie, Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Gostycynie, 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Gostycynie, Rady Sołeckiej w 

Gostycynie, Koła Gospodyń Wiej-

skich w Gostycynie oraz Caritas 

Parafii pw. św. Marcina w Gostycynie. 

Zajęcia odbywały się przez dwa 

tygodnie w Zespole Szkół w 

Gostycynie. Prowadzili je instru-

ktorzy z Gminnego Ośrodka Kultury i 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gostycynie oraz wolontariusze Wolo-

ntariatu  Studenckiego PROJEKTOR. 

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

W październiku bieżącego roku oddano do 

użytku nowy plac zabaw przy gminnym 

przedszkolu w  Gostycynie. Dzięki 

środkom pochodzącym z Unii Europejskiej 

dla najmłodszych mieszkańców  naszej  

gminy przygotowano wiele atrakcyjnych 

urządzeń do zabawy. Dzieci zapewne 

ucieszy warownia,  w skład której 

wchodzą: dwie czworokątne wieże z 

dachem, drewniane pomosty, pomost 

linowy, rura strażacka, drabinka oraz mini 

ścianka  wspinaczkowa  i ślizgawka. Na 

placu zamontowano również pociąg 

składający się z lokomotywy oraz 

wagoników, karuzelę oraz kilka rodzajów 

huśtawek.  Pomyślano także o nowej 

piaskownicy i ławeczkach. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 141 880,50 zł, 

z czego 86 512,00 zł pochodzi z funduszy 

Unii Europejskiej.

Otwarcie placu zabaw 
w Gostycynie   

KALENDARIUM
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Goście z Chorwacji odwiedzili naszą gminę. 

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 17 października 

2012r. swoją obecnością zaszczyciła nas grupa pracowników lokalnych agencji 

rozwoju z Chorwacji. Wizyta rozpoczęła się w miejscowości Kamienica, gdzie 

uczestnicy mieli okazję samodzielnie złowić ryby na stawach należących do 

Gospodarstwa Rybackiego Charzykowy. Po drodze goście oglądali inwestycje 

dofinansowane ze środków  Unii Europejskiej, w tym z PO RYBY. W godzinach 

południowych Chorwaci udali się do Cekcyna, gdzie spotkali się z 

przedstawicielami samorządu oraz Lokalnej Grupy Działania "Bory 

Tucholskie". Po południu uczestnicy wrócili do gminy Gostycyn. Tutaj zwiedzili 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, skate park, a także ASTROBAZĘ 

KOPERNIK. Ostatnim punktem programu była wizyta w miejscowości Wielki 

Mędromierz. Tutaj przygotowano słodki poczęstunek, dania swojskie oraz z ryb 

wcześniej złowionych przez samych gości. Podczas odwiedzin  Chorwaci mogli 

skorzystać z oferty przygotowanej przez mieszkańców i własnoręcznie wykonać 

świecę z wosku pszczelego. Goście zapoznali się także z prezentacją dotyczącą 

projektów zrealizowanych ze środków PO RYBY na obszarze Lokalnej Grupy 

Rybackiej  "Borowiacka Rybka". Spotkanie zakończono muzycznym akcentem 

i wspólnym śpiewaniem polskich piosenek przy akompaniamencie akordeonu i 

fletu. Wizyta okazała się wspaniałym doświadczeniem i przeżyciem dla 

uczestników z obu stron.   

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

Ćwiczenia zgrywające OSP

Dnia 21 października br. odbyły się 
ćwiczenia zgrywające jednostek OSP 
Wielka Klonia, Mała Klonia i Łyskowo, 
które zostały oparte na wcześniej   
przygotowanych założeniach i  
uzgodnione z PSP Tuchola. W planie 
było gaszenie poszycia lasu, skła-
dowiska słomy i drewnianej szopy. 
Akcja posłużyła do sprawdzenia 
koordynacji służb OSP działających w 
naszej gminie. Na zakończenie 
druhowie biorący udział w akcji 
podsumowali przebieg ćwiczenia przy 
ognisku.

Dzień Seniora

Dnia 24 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie odbył się 

uroczysty Dzień Seniora. Każdej jesieni, od wielu lat, seniorzy z pobliskich 

miejscowości przyjeżdżają, by uczcić ten dzień. Pamiętają o nich także 

przedstawiciele naszej gminy. Obecnością swoją zaszczycili  Wójt Gminy 

Gostycyn- Pan Jacek Czerwiński, Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn - Pan 

Andrzej Bonna i Sołtys wsi Gostycyn- Pani Janina Górecka. Były 

podziękowania, życzenia,  bukiety  kwiatów. Przewodnicząca Klubu Seniora 

„Wrzos”- Pani Halina Piosik Kida przybliżyła działalność grupy i zaprosiła do 

konsumpcji i zabawy. Pełni energii seniorzy bawili się do północy.

m.in.

KALENDARIUM
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Wyłączenie telewizji 
analogowej

Informujemy, że termin 
wyłączenia telewizji analogowej 

w naszej gminie przypada 
20 maja 2013 roku. 

Od tej pory odbiór telewizji 
z nadajników naziemnych, za 

pomocą dotychczas posiadanych 
odbiorników telewizyjnych, nie 
posiadających wbudowanego 

dekodera DVB-t/MPEG4 i Dolby 
Digital Plus, będzie możliwy 

jedynie po podłączeniu specjalnej 
przystawki STB (Set-top-box) 
obsługującej MPEG4 i Dolby 

Digital Plus.

Pełne informacje są dostępne na 
stronie Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji pod adresem: 
http://cyfryzacja.gov.pl/ oraz pod 

numerem infolinii 
800-007-788.

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

W związku z rezygnacją pani Marii 
Hanczewskiej z pełnienia funkcji 
sołtysa Kamienicy, Wójt Gminy 
ogłosił informację o wyborze nowego 
sołtysa. Dnia 20 listopada br. w 
świetlicy wiejskiej odbyło się 
zebranie, na które przybyło 87 
mieszkańców. Zgłoszono kand-
ydaturę  pani  Magdaleny Napiontek  
i  pana Ryszarda Sucharskiego.  Pani 
Magdalena otrzymała 74 głosy i 
została nowym sołtysem Kamienicy.

Nowy sołtys w Kamienicy

KALENDARIUM

W dniu 14 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy w Gostycynie odbyła się 

uroczystość jubileuszowa Złotych Godów. Rocznicę 50-lecia pożycia 

małżeńskiego świętowali Państwo:
1. Jadwiga i Jerzy Ciżmowscy z Gostycyna
2. Wanda i Jerzy Czerwińscy z Gostycyna
3. Barbara i Edward Lewandowscy z Gostycyna
4. Benedykta i Jan Pęzioł z Wielkiej Kloni
5. Elfriede i Antoni Wandzińscy z Wielkiej Kloni
6. Teresa i Jan Wicikowscy z Gostycyna.
Wójt Gminy Gostycyn Jacek Czerwiński przywitał Jubilatów ciepłymi słowami 

oraz pogratulował wspólnie przeżytych 50 lat małżeństwa. Wyraził słowa 

wdzięczności pod adresem zaproszonych gości, podziękował za trud i poświęcenie 

w wychowywaniu dzieci dla dobra rodziny i społeczeństwa.  Podczas uroczystości 

Jubilaci wypowiedzieli względem siebie słowa podziękowania za wspólnie 

przeżyte lata, jednocześnie przyrzekając sobie, że uczynią wszystko aby ich  

małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. W dowód uznania, małżonków 

uhonorowano medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Wójt Jacek 

Czerwiński w asyście Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Hanny 

Kufel. Jubilatom wręczono kwiaty i pamiątkowy dokument oraz zorganizowano 

słodki poczęstunek. Za zdrowie gości wzniesiono toast lampką szampana. Po 

części oficjalnej małżonkowie wymienili się wspomnieniami i refleksjami ze 

wspólnie spędzonych 50 lat. Dokonali również pamiątkowego wpisu w kronice  

Urzędu Stanu Cywilnego w Gostycynie. Uroczystość przebiegła w miłej i 

sympatycznej atmosferze. Na koniec spotkania Jubilatom złożono serdeczne 

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życząc również dużo 

zdrowia i pomyślności w Nowym Roku. 

Złote Gody
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GMINA PIĘKNIEJE

W roku budżetowym 2012 na 
realizację  zadań w zakresie 
uzupełniana i nowych nasadzeń 
drzewostanów na terenie gminy 
Gostycyn przeznaczono środki w 
wysokości blisko 16 000 zł, z czego 
10 000zł tutejszy urząd pozyskał z 
dotacji Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. 

Powstał nowy skwerek  
w Wielkim Mędromierzu 

Dzięki  Urzędowi Gminy w Gostycynie, 
który przekazał rośliny i krzewy, a  
przede  wszystkim zaangażowaniu 
sołtysa i mieszkańców wsi w piątkowy, 
wrześniowy poranek rozpoczęto prace 
nad powstaniem nowego skwerku  w 
Wielkim Mędromierzu.

Placyk został odpowiednio przygo-
towany, nawieziono ziemię oraz 
wygrabiono kamienie i nierówności. 
Skwerek powstał zaraz  przy wejściu do 
biblioteki.  Łącznie zasadzono blisko 40 
szt. iglaków. 

Łyskowo 
też się zmieniło …

Podobnie sąsiednia wieś  Łyskowo 

również odmieniło swój wizerunek. Z 

inicjatywy sołtysa wsi oraz dzięki pracy 

mieszkańców sołectwa już wiosną tego 

roku udało się nasadzić 100 sztuk 

niskopiennych drzewek ozdobnych 

oraz różnych rodzajów kwiatów w 

blisko 70 gazonach. Kolejnym etapem 

prac było zburzenie muru oddzie-

lającego  boisko od drogi wojewódzkiej 

oraz wykonanie postumentu kamienia 

polnego z herbem Łyskowa. Na jesieni 

rozpoczęto działania zmierzające do  

oddzielenia pasem zieleni boiska od 

ruchliwej jezdni. W tym celu posa-

dzono ponad 100 sztuk świerków. 

Bagienica coraz piękniejsza

Mieszkańcy sołectwa Bagienica wraz z 
sołtysem i radą solecką podjęli decyzję o 
rozpoczęciu prac porządkowych oraz 
utworzeniu i zagospodarowaniu placu 
rekreacyjnego na działce gminnej nr 204 
oraz posadzeniu krzewów na terenie 
przy skrzyżowaniu. Prace porządkowe 
polegające na demontażu starego 
ogrodzenia i słupków ogrodzeniowych, 
usunięciu krzaków i starych zadrzewień 
wraz z korzeniami oraz nawiezieniu 
ziemi rozpoczęto już w kwietniu tego 
roku. Wcześniej została przygotowana 
wstępna koncepcja wizualizacyjna 
terenu. W kolejnych miesiącach 
przystąpiono do siewu trawy. Jesienią 
dokonano ostatecznego nasadzenia 
krzewów. Łącznie posadzono ich 55 
sztuk. 

Za zaangażowanie, pomoc, udostępnienie własnego sprzętu oraz niezbędnych  
materiałów, mieszkańcom gminy, którzy włączyli się w prace porządkowo-

upiększające, serdecznie dziękujemy!

Gminne Dożynki w Wielkiej Kloni

Gminne dożynki odbyły się 8 września na placu przy Wiejskim Domu Kultury 
w Wielkiej Kloni. Rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą w kościele 
parafialnym pw. Narodzenia NMP. W programie znalazły się: przemarsz 
korowodu dożynkowego na plac przy WDK Wielka Klonia, otwarcie dożynek 
przez starostę i starościnę, przemówienia i wystąpienia gości. Uroczystość 
uświetnił występ orkiestry dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. 
Bolesława Romanowskiego z Nakła nad Notecią oraz degustacja potraw i 
wyrobów regionalnych. Na zakończenie odbyła się biesiada z zespołem 
muzycznym „Life” z Kęsowa. Organizatorami imprezy byli:Rada Sołecka w 
Wielkiej i Malej Kloni, Urząd Gminy w Gostycynie, OSP Wielka Klonia, OSP 
Mała Klonia, KGW Wielka Klonia, KGW Mała Klonia , Gminny Ośrodek 
Kultury w Gostycynie.

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012
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„EKSTREMALNE WAKACJE Z RYBKĄ” ORAZ „PIKNIK LOKALNYCH GRUP 
RYBACKICH Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”

W dniach 29-30 czerwca br. podczas IV DNI GMINY GOSTYCYN odbyły się imprezy promujące  Lokalną Strategię 

Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) pn. „Ekstremalne wakacje  z rybką” oraz  „ Piknik Lokalnych Grup Rybackich”.

Niewątpliwie główną atrakcją tegorocznej imprezy były koncerty, lecz nie brakowało również innych ciekawych 

wydarzeń. Wszystko rozpoczęło się w piątek 29 czerwca ok godz. 16:00wspaniałym pokazem kulinarnym mistrza Roberta 

Sowy połączonym z degustacją potraw rybnych na boisku przy Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnymw Gostycynie. 

Wieczór wypełniony był muzyką. Najpierw rozbrzmiały utwory biesiadne oraz disco-polo w wykonaniu Andrzeja 

Kozińskiego, któremu towarzyszyli rewelacyjni tancerze znani z pierwszej edycji programu „You Can Dance”. Około godz. 

21:30 na scenie pojawiła się długo wyczekiwana gwiazda wieczoru SUMPTUASTIC. Publiczność świetnie bawiła się przy 

piosenkach artystów. Punktem kulminacyjnym wieczoru był efektowny pokaz Tańczących Fontann. Wspólna zabawa z 

zespołem MASTER trwała do północy. Kolejny dzień, 30 czerwca, rozpoczął się od pokazów umiejętności członków 

Borowiackiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego z Tucholi, które odbyły się na jeziorze Średniak. Rozrywką były 

przejażdżki łodziami motorowymi, kajakami i rowerami wodnymi. Po południu wszyscy przenieśli się z powrotem pod halę 

sportową, gdzie przygotowane zostały kolejne atrakcje w postaci konkursów dla publiczności i wystawy pojazdów 

zabytkowych.Uwagę widzów przykuł także konkurs Lokalnych Grup Rybackich oraz przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Prezesa LGR. Wśród wielu zabawnych konkurencji 

najciekawsze okazały się z pewnością: bieg w płetwach rybackich oraz łowienie ryby na wędkę. Zdobywcą Pucharu Prezesa 

została Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki”, II miejsce zdobyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 

III miejsce wywalczyła Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” z Nakła nad Notecią, na IV miejscu uplasowała się 

Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka”. W sobotni wieczór również królowała muzyka. Dużym zainteresowaniem 

cieszył się występ zespołu ZA NO ZA, który przedstawił repertuar własny, coverowy, a także piosenki rosyjskie. O godz. 

20:00 na scenie pojawił  się egzotyczny zespół  BABYLON z mieszanką tańców afrykańskich, połykaczem ognia i 

najciekawszymi hitami Boney M. Jak dzień wcześniej wspólna zabawa z DJ trwała do północy.

Impreza współfinansowana ze środków 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” oraz gminy Gostycyn

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniająca inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY) 

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012
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KONKURSY 2012 OGŁASZANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ
 „BOROWIACKA RYBKA”

W 2012r. w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 
Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „ Borowiacka Rybka” ogłosił następujące 
konkursy: 
Nabór pierwszy trwał od 30 stycznia 2012r. do 28 lutego 2012r.
W ramach Działania 1: „ Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – sektor społeczno-
gospodarczy. Wpłynęło 13 wniosków na łączną kwotę 2 358 428,34 zł.  
Zaplanowana kwota łączna wynosiła 1 178 059,92 zł. 
Komitet dokonał oceny wniosków zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru i 
zaakceptował do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
 9 wniosków.

Urząd Marszałkowski podpisał z beneficjentami 7 umów, m. in. z :
1. Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem św. Marcina w Gostycynie na 
remont  elewacji kościoła parafialnego  – wartość dofinansowania 111 366,33 zł
2. Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem św. Stanisława Męczennika w 
Wielkim Mędromierzu na  prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu 
głównym kościoła parafialnego – wartość dofinansowania 98 560,00 zł
3. Parafią Rzymsko- Katolicką pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Pruszczu na remont dachu kościoła parafialnego – wartość 
dofinansowania 183 821,16 zł
4. Parafią Rzymsko-Katolicką  pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w 
Bysławiu na remont i konserwację organów i witraży w kościele parafialnym – 
wartość dofinansowania 77 000,00 zł
5. Panią Teresą Renatą Giersz na remont Borowiackiej Chaty drewnianej 
wpisanej do rejestru zabytków – wartość dofinansowania 36 842,72 zł
6. Panią Teresą Heleną Kotarską  na budowę małej infrastruktury turystycznej 
nad Jeziorem Okonińskim – wartość dofinansowania 40 141,14 zł
7. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” na oznakowanie szlaku 
turystycznego, budowę, remont i adaptację obiektów małej infrastruktury 
turystycznej i punktu widokowego oraz jego promocję – wartość 
dofinansowania 399 289,55 zł
Pozostałe wnioski podlegają nadal weryfikacji i ocenie przez Urząd 
Marszałkowski w Toruniu.

Komitet dokonał oceny wniosków 
zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru i 
zaakceptował do dalszej oceny przez 
Urząd Marszałkowski w Toruniu oba 
wnioski. 
W roku 2012 zostały ogłoszone jeszcze 
dwa konkursy. Konkursy obecnie cze-
kają na rozstrzygnięcia.

Nabór drugi trwał od 8 października 
2012r. do 7 listopada 2012r.
W ramach Działania 4: „Ochrona 
środowiska  lub  dziedzictwa przy-
rodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności lub przywrócenia po-
tencjału produkcyjnego sektora ry-
bactwa w przypadku jego zniszczenia w 
wyniku klęski żywiołowej”. Na konkurs 
wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 567 
699,70 zł. Wszystkie dotyczyły  sektora 
społeczno-gospodarczego. Zapla-
nowana kwota na dany konkurs 
wynosiła  719 013,00 zł.
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Ekspozycja „Babci”

W dniu 20 października 2012 r.  
oficjalnie   została  otwarta  
"Ekspozycja stała zabytkowego wozu 
strażackiego  w miejscowości 
Gostycyn".  Na  uroczystość 
zaproszono zarówno przedstawicieli 
samorządu lokalnego, wykonawcę, 
osoby, które wsparły to działanie, jaki i 
członków drużyny, która wygrała 
"Babcię" na zawodach krajowych w 
1972. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali wspólnie: Sekretarz 
Gminy Gostycyn-Ireneusz Kucharski i 
wykonawca inwestycji-właściciel 
firmy Emko-Maciej Kożuch w asyście 
Prezesa OSP w Gostycynie druha 
Grzegorza Rybackiego. Wstęgą był 
wąż strażacki, a rolę nożyczek spełniał 
nożyco-rozpierak służący na co dzień 
do wycinania poszkodowanych z 
rozbitych samochodów. Obaj Panowie 
poradzili sobie z tym zadaniem 
znakomicie.

Po wycofaniu "Babci" z podziału 
bojowego pojawiły się różne pomysły, 
co zrobić z niewykorzystanym 
samochodem. Jednym z nich było 
wyeksponowanie pojazdu. Propozycje 
te spotkały się z poparciem władz 
gminnych. Szansa pojawiła się w 2011 
roku. Dzięki wsparciu pracowników 
Urzędu Gminy oraz Wójta Pana Jacka 
Czerwińskiego został złożony wniosek 
o dofinansowanie projektu do Lokalnej  
Grupy  Rybackiej - Borowiacka 
Rybka. Wniosek otrzymał  poparcie  
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i 
dniu 30.03.2012 podpisano umowę na 
real izację  projektu  pomiędzy 
Samorządem Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego a Ochotniczą  Strażą 
Pożarną w Gostycynie. Kolejnym 
krokiem był wybór wykonawcy.  
Budowę ekspozycji  oficjalnie  
ukończono 29.08.2012r.

Podpisane umowy o dofinansowanie w Ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa 
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013"z konkursów 
ogłoszonych w  2011r. przez LGR „Borowiacka Rybka”

 

1. Gmina Świekatowo „ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Świekatowskiego 
w gminie Świekatowo”  – wartość dofinansowania: 405 930,00 zł,

2. Gmina Śliwice „Zagospodarowanie terenu przy Okrągłym w  miejscowości Krąg 
poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej oraz przebudowę drogi 
dojazdowej wraz z promocją obszaru objętego inwestycją” – wartość 
dofinansowania: 226 752,43 zł

3. Gmina Lubiewo „Budowa małej infrastruktury turystycznej i remont pomostu nad 
jeziorem Bysławskim wraz z przebudową ulicy Wodnej w Bysławiu” wartość 
dofinansowania: 335 848,35 zł

4. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w 
Wielkim Mędromierzu  „Prace konserwatorskie przy głównej części ołtarza 
bocznego wraz z rzeźbami i obrazami”  – wartość dofinansowania 16 400,00 zł 

5. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Marcina w Gostycynie „Remont 
dachu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina w Gostycynie wpisanego 
do rejestru zabytków” – wartość dofinansowania: 214 513,38 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Gostycynie  „Ekspozycja stała zabytkowego wozu 
strażackiego w miejscowości Gostycyn” – wartość dofinansowania: 42 205,15 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu „ Budowa małej infrastruktury turystycznej 
w miejscowości Bysław” – wartość dofinansowania: 47 914,50 zł

8. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy „Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 
poprzez postawienie pomostu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz promocję regionu LGR „Borowiacka Rybka” – wartość dofinansowania 165 
903,00 zł

9. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy „ Zakup sprzętu i 
wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej w celu zachowania różnorodności 
biologicznej i chronionych gatunków ryb na terenie LGR „Borowiacka Rybka” – 
wartość dofinansowani: 343 350,00 zł wnioskodawcy indywidualni:

10. Płazowo- „Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie , budowę altan, placu 
zabaw dla dzieci oraz ogrodzenia na potrzeby turystyczne” – wartość 
dofinansowania 200 536,47 zł

11. Bysław- „ Dostosowanie obiektów do celów turystycznych z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową małej infrastruktury turystycznej” 
– wartość dofinansowania: 111 000,00 zł

12. Świekatowo- „Wzmocnienie atrakcyjności łowiska na jeziorze Rudzianek poprzez 
budowę bazy noclegowej i małej infrastruktury turystycznej” – wartość 
dofinansowania : 143 702,00zł

13. Gostycyn- „ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Piła poprzez budowę wiat i 
boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu wraz z wewnętrzną komunikacją” - wartość 
dofinansowania:195 305,74 zł

14. Śliwice- „ Remont boiska rekreacyjnego nad jeziorem Okonińskim wraz z drogą 
dojazdową i parkingiem” – wartość dofinansowania: 271 930,88zł

15. Gostycyn- „ Adaptacja budynku oraz zakup wyposażenia i uruchomienie restauracji 
MALMI w Pile” – wartość dofinansowania: 173 186,87 zł

16. Wysoka-„ Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby świadczenia usług 
agroturystycznych na terenie LGR „Borowiacka Rybka” w miejscowości Wysoka” 
– wartość dofinansowania: 126 062,02 zł

17. Sokole Kużnica- „ Utworzenie dla rybaków, wędkarzy i turystów bazy 
gastronomicznej i rekreacyjno-sportowej w Stanicy Wodnej PTTK w Sokole 
Kuźnicy” – wartość dofinansowania: 101 600,00 zł

18. Kamienica- „ Rozszerzenie oferty Run Time poprzez zakup wyposażenia” – wartość 
dofinansowania: 30 000,00 zł

19. Szumiąca- „ Rozwój działalności gospodarczej poprzez unowocześnienie 
stanowisk pracy w firmie bar „EWA” Ewa Kufel” – wartość dofinansowania : 20 
563,80 zł

20. Gostycyn- „ Organizowanie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej na obszarze 
objętym LSROR w Gostycynie” – wartość dofinansowania: 43 052,40 zł

21. Bysław-„ Przebudowa i wyposażenie budynku, w którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza, celem dostosowania go do stworzenia bazy noclegowej 
dla turystów oraz zakup urządzeń iśrodków transportu przeznaczonych do 
kompleksowej obsługi ruchu turystycznego i świadczeń usług cateringowych” – 
wartość dofinansowania: 93 414,63 zł
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Informacja o pracy Rady Gminy Gostycyn
od 1 stycznia 2012 r. do 29 listopada 2012 r.

W okresie tym Rada Gminy odbyła 8 sesji, na których podjęto 71 uchwał.

Poniżej przedstawione zostały jedne z ważniejszych uchwał jakie podjęła Rada 
Gminy w roku 2012:

- w sprawie likwidacji Szkół Podstawowych w Wielkim Mędromierzu i 
Wielkiej Kloni oraz o utworzeniu szkół filialnych Zespołu Szkół Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Wielkim Mędromierzu i 
Wielkiej Kloni:
Podjęcie powyższych uchwał jest związane z realizacją działań 

zmierzających do racjonalizacji sieci placówek szkolnych na terenie gminy 
Gostycyn ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów, a co się z tym wiąże 
wysokimi kosztami utrzymania. W wyniku planowanej zmiany szkoły zostały 
organizacyjnie podporządkowane Zespołowi Szkół Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gostycynie. Utworzenie szkół filialnych znacznie usprawni 
obsługę finansowo –księgową, a także pozwoli optymalnie wykorzystać kadrę 
pedagogiczną.

- w sprawie zmiany i nadania nowych nazw urzędowych ulicom oraz 
nadania nazw osiedlom w miejscowości Piła: 

Nadano nazwy ulicom i osiedlom:
1) „ ul. Nogawicka ” – droga gminna stanowiąca działki o nr ewid. 728, 
744/1, 765 i część 758/1 z obrębu 0009. 
2) „ ul. Piaskowa ” – droga gminna stanowiąca działki o nr ewid. 1110, 1124, 
1196 i część 758/1 z obrębu 0009. 
3) „ ul. Wrzosowa ” – droga wewnętrzna stanowiąca działki o nr ewid. 1163 i 
1164 z obrębu 0009.
4) „ ul. Borówkowa ” – droga wewnętrzna stanowiąca działkę o nr ewid. 
1185 z obrębu 0009.
5) „ ul. Szyszkowa ” – droga wewnętrzna stanowiąca działki o nr ewid. 1183, 
764 i 761/9 z obrębu 0009. 
6) „ ul. Ptasia ” – droga wewnętrzna stanowiąca działkę o nr ewid. 748/1 z 
obrębu 0009. 
7) „ OSIEDLE JEZIORNE ” - osiedle domów rekreacji indywidualnej nad 
Jeziorem Szpitalnym (ulica Jeziorna). 
Ponadto zmieniono nazwę osiedla „SOSNOWA POLANA” na „NOGAWICA 
LETNISKO” i rozszerzono je o działki od nr ewid. 1186 do 1201 i od 1165 do 
1182. 

- w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji strategii rozwoju 
gminy

Ostatnia strategia została uchwalona w 2007 roku, a do jej opracowania 
posłużyły dane z lat 2000 - 2007. Obecnie, w stosunku do tego okresu, pojawiły 
się nowe uwarunkowania – dotyczy to np. technologii informatycznych. 
Znacznie wzrosła mobilność ludności oraz posunęły się też procesy globalizacji 
gospodarki. Ponadto w ostatnim czasie zmieniły się uwarunkowania społeczne i 
gospodarcze, zmodernizowano szereg dróg gminnych,  zmieniła się skala 
infrastruktury technicznej. Jednak najważniejszym argumentem 
przemawiającym za aktualizacją strategii jest wejście w nowy okres 
programowania na lata 2013 – 2020. Zobowiązuje to nas do opracowania 
szeregu nowych rozwiązań np. w zakresie planowania lokalnego czy też 
finansowania inwestycji lokalnych  lub regionalnych. 

Powyższe przesłanki jednoznacznie 
wskazały na to, iż pożądane jest, aby 
gmina Gostycyn ponownie oceniła swój 
potencjał i uwarunkowania rozwoju, a 
także ponownie określiła optymalne w 
nowych uwarunkowaniach cele i 
kierunki rozwoju.

- w sprawie przyjęcia „Gminnego 
programu  zapobiegania bezdo-
mności zwierząt domowych na 
terenie gminy Gostycyn”

Zgodnie z ustawą z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. 
zm.)  Rada Gminy corocznie do dnia 31 
marca ma obowiązek podjąć uchwałę 
określającą program opieki nad 
zwierzętami  bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Program reguluje wszystkie kwestie 
poruszone w/w ustawie w sposób 
umożliwiający ograniczenie zjawiska 
bezdomności zwierząt, a co za tym idzie 
ograniczenia zagrożenia płynącego od 
strony bezpańskich zwierząt. Program 
powinien również zakładać właściwą 
weterynaryjną opiekę umożliwiającą 
zmniejszenie cierpienia porzuconych 
lub krzywdzonych zwierząt. Realizacja 
programowych zapisów co roku będzie 
finansowana  ze środków budżetu 
gminy. 

- w sprawie nadania nazwy 
parkowi w Gostycynie

Rada Sołecka w Gostycynie 
zwróciła się z wnioskiem do Rady 
Gminy o nadanie parkowi przy ul. 
Dzieci Drzewa Życia imienia Henryki 
Grabowskiej. W uzasadnieniu napisane 
było, że pani Henryka Grabowska jako 
wychowawca dzieci i młodzieży oraz 
wieloletnia Dyrektor Gminnego Domu 
Kultury w Gostycynie wspólnie z 
młodzieżą przekształciła istniejący 
nieużytek w park. Poprzez posadzenie 
drzew i krzewów upiększyła to miejsce. 
Rada Gminy postanowiła przychylić się 
do złożonego wniosku.
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- w sprawie przyjęcia aktu-
al izacj i  Programu Ochrony 
Środowiska dla gminy Gostycyn na 
lata 2012-2015 z perspektywą na 
lata 2016-2019 wraz z podsu-
mowaniem oraz Prognozy Oddzia-
ływania na Środowisko Aktualizacji  
Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Gostycyn na lata 2012-2015 z 
perspektywą na lata 2016-2019

Artykuł 17 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z późn. zm.) nałożyły na 
gminy obowiązek sporządzenia 
Programu Ochrony Środowiska. 
Program dla gminy Gostycyn 
uchwalony został Uchwałą Nr 
XXIII/111/04 Rady Gminy w 
Gostycynie z 25 września 2004 r. 
Niniejszy Program Ochrony Środo-
wiska stanowi aktualizację tego 
dokumentu i sporządzony został w 
celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Program uwzględnia elementy 
wynikające z Polityki Ekologicznej 
Państwa takie jak:
- cele ekologiczne,
- priorytety ekologiczne,
- poziomy celów długoterminowych,
- rodzaj i harmonogram działań 
proekologicznych,
- środki niezbędne do osiągnięcia 
celów, w tym mechanizmy prawno- 
ekonomiczne i środki finansowe.
- w sprawie przyjęcia Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych dla gminy 
Gostycyn na lata 2012-2017

Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt.1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. do 
zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy opracowanie i 
realizacja  gminnej  strategii 
rozwiązywania  problemów społe-
cznych  ze szczególnym uwzględnie-
niem programów pomocy społecznej,  
profilaktyki  i rozwiązywania  
problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest integracja osób i 
rodzin z grupy szczególnego ryzyka. 

- w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która weszła w życie 

z dniem 1 sierpnia 2011r., wprowadziła w art. 418 § 1 zasadę, że w okręgu 
wyborczym tworzonym dla wyboru rady  w gminie niebędącej miastem na 
prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Jest to regulacja odmienna niż 
obowiązująca dotychczas w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 
radnych.

Nowy podział gminy Gostycyn na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru 
Rady Gminy Gostycyn, obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na 
kadencję Rady w latach 2014-2018.        

Numer 
obwodu

 

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

 

1

 

Sołectwo Wielki Mędromierz, Sołectwo Łyskowo

 

Zespół Szkół Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Gostycynie, Szkoła Filialna w 
Wielkim Mędromierzu 

 

Wielki Mędromierz

 

2

 

Sołectwo Kamienica 

 

Świetlica wiejska  

 

Kamienica nr 16

 

3

 

Sołectwo Gostycyn –

 

część; ulice: Pilska, Wybudowanie, Główna, 
Koślinka, Krótka, Okrężna, Pocztowa, Rzemieślnicza, Tucholska, 
Zygmunta Augusta  

 

Sołectwo Piła

 

Gminny Ośrodek Kultury

 

ul. Główna 35

 

Gostycyn

 

4

 

Sołectwo Gostycyn –

 

część; ulice: Słoneczna, Usługowa, Dzieci 
Drzewa Życia, Mędromierska, Projektowana, Sępoleńska, Szkolna, 
Bydgoska, Dworcowa, Koszykarzy, Piłkarska, Półkole, Saneczkowa, 
Maratońska 

 

Zespół Szkół w Gostycynie

 

ul. Sępoleńska 12a

 

Gostycyn*

 

5

 

Sołectwo Pruszcz

 

Sołectwo Bagienica

 

Szkoła Podstawowa

 

Pruszcz

 

ul. Dworcowa 33*

 

6

 
 

Sołectwo Wielka Klonia, Sołectwo Mała Klonia,

 

Sołectwo Przyrowa

 

Wiejski Dom Kultury

 

Wielka Klonia nr 13*

 

 

* Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców 

3
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m  wody pitnej i wysokości taryfy za 

3neutralizację 1m  ścieków w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w 
Gostycynie

Zatwierdzono  jedną  taryfę  za  wodę  pitną  z  wodociągów  wiejskich  na  
terenie  gminy  Gostycyn  w  wysokości  2,85/1m³ +  obowiązujący  podatek  
VAT 8%, to jest brutto 3,08/1m³. 

Zatwierdzono także  jedną  taryfę  za  dosył  i  neutralizację  ścieków  w  
oczyszczalni  mechaniczno – biologicznej  oraz za ścieki odbierane spoza terenu 
gminy Gostycyn w  wysokości  4,77/1m³ + obowiązujący  podatek  VAT 8%, to 
jest brutto 5,15/1m³. 

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie  Stawki lokalne  
 

Grunty:
  związane z działalnością gospodarczą

 
0,72

 pod jeziorami

 
4,51

 pozostałe

 

0,17

 
oznaczone symbolem Bi

 

0,45

 
Budynki:

  
mieszkalne

 

0,63

 

związane. z działalnością gospodarczą

 

14,30

 

kwalifikowane ziarno siewne

 

10,65

 

świadczenia zdrowotne

 

4,63

 

pozostałe

 

7,66

 

budynki gospodarcze

 

3,80
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Numer 
okręgu 

wyborczego

 Granice okręgu wyborczego

 
Liczba 

 

wybieranych 

 

radnych

 

1 Sołectwo Bagienica 
 

1  
2

 

Sołectwo Łyskowo

 
 

1

 3

 

Sołectwo Wielki Mędromierz

 
 

1

 
4

 

Sołectwo Mała Klonia

 
 

1

 

5

 

Sołectwo Piła, sołectwo Gostycyn –

 

część, ulice: Pilska, 
Tucholska, Wybudowanie od nr 26 -41

 
 

1

 

6

 

Sołectwo Gostycyn –

 

część, ulice: Główna, Krótka, 
Koślinka, Okrężna, Pocztowa, Rzemieślnicza, Zygmunta 
Augusta

 
 

1

 

7

 

Sołectwo Gostycyn –

 

część, ulice: Dworcow a, Słoneczna, 
Usługowa, Dzieci Drzewa Życia

 
 

1

 

8

 

Sołectwo Gostycyn –

 

część, ulice: Mędromierska, 
Projektowana, Sępoleńska, Szkolna, Wybudowanie od nr 1 -
25,

 
 

1

 

9

 

Sołectwo Gostycyn –

 

część, ulice: Bydgoska, Koszykarzy, 
Piłkarska, Saneczkowa, Maratońska, Półkole

 
 

1

 

10

 

Sołectwo Kamienica –

 

nr 3,4, 25-28, Leontynowo

 
 

1

 

11

 

Sołectwo Kamienica –

 

nr 1,2,5-24, od 29 do końca

 
 

1

 

12

 

sołectwo Pruszcz –

 

część, ulice: Dworcowa, Ogrodowa, 
Pocztowa, Półkole, Szkolna, Zielona, Bagieniecka, 
Wybudowanie, Motyl

 
 

1

 

13

 

sołectwo Pruszcz –

 

część, ulice: Kościelna, Okrężna, 
Poboczna, Polna, Tucholska, Wiejska, Pieńkowo

 
 

1

 

14

 

Sołectwo Przyrowa, sołectwo Wielka Klonia –

 

od nr 1-15

 
 

1

 

15

 

Sołectwo Wielka Klonia –

 

od nr 16 do końca

 
 

1

 

 

- w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych 

okręgów wyborczych konieczne było także dokonanie zmian granic obwodów 
głosowania. Intencją projektodawcy uchwały jest zorganizowanie jak 
najefektywniejszego podziału gminy na stałe obwody głosowania.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych
Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach obwarowanych 
kwotą maksymalną określoną we wskazanym Obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. poz. 743). 
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego
Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (Mon. Pol. poz. 787 ) z kwoty 75,86 zł 
za 1 q do kwoty 41,00 zł za 1 q. 

Rodzaj usługi komunalnej

 

Kwota (w zł)

 

Opróżnienie kosza ulicznego

 

5,00

 

Wywóz śmieci segregowanych z pojemników typu DZWON

 

34,00

 

Odbiór śmieci segregowanych w workach

 

2,50

 

Wywóz z posesji pojemnika typu SM 110/120

 

15,50

 

Wywóz z posesji pojemnika typu SM 240

 

24,50

 

Wywóz z posesji pojemnika 1100 l

 

91,00

 

Wywóz śmieci zmieszanych z pojemników typu KP-7

 

405,00

 

Wywóz śmieci segregowanych z pojemników typu KP -7

 

182,00

 

 

 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na 
terenie gminy Gostycyn
Ponadto ustalono górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujące na terenie 
gminy Gostycyn:

3
- za wywóz 1m  nieczystości ciekłych w wysokości 14,50 zł.

ŚRODKI Z OPŁATY ZA 
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH W 
GMINIE GOSTYCYN

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Gostycyn z dnia 15.12.2011r środki 
pochodzące z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych prze-
znaczone zostały na:
- opłacenie wynagrodzenia dla p. Justyny 
Kożuch – rewalidatora, która prowadzi raz 
w tygodniu zajęcia z dziećmi w ogniskach 
wychowawczych w Łyskowie, Kamie-
nicy i  Wielkiej Kloni;
- zakup materiałów do pracy z dziećmi w 
ogniskach wychowawczych oraz 
świetlicach  wiejskich na terenie 
gminy;
- wynagrodzenia dla terapeuty p. 
Mariusza Sokołowskiego, który udziela 
porad  osobom uzależnionym i 
współuzależnionym /członkom rodziny 
osoby uzależnionej/  w punkcie 
konsultacyjnym w każdy czwartek 
miesiąca w godz. od 8.30 do 11.30 
/Ośrodek Zdrowia w Gostycynie/;
- wynagrodzenia dla psychologa p. 
Hanny Gorejki, która udziela porad w 
każdy ostatni czwartek miesiąca 
/Ośrodek  Zdrowia w Gostycynie/;
- wynagrodzenia dla terapeuty p. 
Mariusza Kiliszkiewicza prowadzącego 
zajęcia indywidualne i grupowe 
dotyczące narkomanii, przemocy, 
choroby alkoholowej w Zespole  Szkół w 
Gostycynie/ co drugi czwartek miesiąca;
- dofinansowanie wycieczek szkolnych i 
biwaków;
- dofinansowanie wyjazdu grupy AA na 
spotkania  osób wychodzących z 
choroby  Alkoholowej;
- dofinansowanie zakupu żywności dla 
Caritas Gostycyn i Wielki Mędromierz 
na ferie zimowe i letnie dziecińce;
- opłaty sądowe i wynagrodzenia dla 
biegłych sądowych w przedmiocie 
leczenia choroby Alkoholowej;
- zakup specjalistycznej prasy: „Świat 
problemów” i „Trzeźwymi Bądźcie”;
- wynagrodzenie dla członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
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W 2012 r. Rada Gminy przyjęła następujące informacje:
- z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gostycynie w 2011 roku;
- z działalności Komisji Rady Gminy Gostycyn za 2011 r.;
-  planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 r.;
-  nt. oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami;
-  nt. organizacji dowozu uczniów do szkół;
- z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami (za 2011 rok), o  których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie;
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok;
- nt. przygotowania gminy do sezonu turystycznego, plany i zamierzenia w tym 
zakresie;
- nt. wykorzystania obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy;
- z realizacji uchwał Rady Gminy za 2011 rok;
- o ładzie, porządku oraz bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy;
- o funkcjonowaniu straży międzygminnej;
- o funkcjonowaniu straży pożarnej na terenie gminy;
- o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie za 
okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.;
- o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie 
za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.;
- z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz stanu należności i 
zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gostycynie;
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostycyn za I półrocze 2012 r.
- o złożonych oświadczeniach majątkowych;
- z działalności i funkcjonowania instytucji kultury na terenie gminy;
- o funkcjonowaniu oświaty na terenie gminy;
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o formach i zasadach pomocy 
udzielanej mieszkańcom gminy.

Obchody 580-lecia miejscowości Kamienica

Dnia 22 września 2012 roku obchodzono uroczystość 580 - lecia istnienia 
miejscowości Kamienica.  Święto było połączone z promocją książki Pana 
Marka Sassa pt. "Kamienica na pograniczu borowiacko - krajeńskim", 
odsłonięciem pamiątkowej tablicy zlokalizowanej na głazie kamiennym oraz 
uroczystym otwarciem nowo wyremontowanej świetlicy. Ponadto w programie 
uroczystości zaplanowano także Mszę św. w kościele parafialnym w Gostycynie, 
przemarsz do miejscowości Kamienica, koncert zespołu „Trio Akordeonowe” z 
Czarnej Białostockiej, występy artystyczne młodych wokalistek z gminy 
Gostycyn i Kęsowo, koncert zespołu bluesowego „48 godzin” z Białegostoku, 
koncert zespołu rockowego „C-14” oraz wystawę pamiątkowych zdjęć.

Udany rok dla biblioteki 

Rok 2012r. był dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gostycynie udany pod 
względem funduszy pozyskanych w 
różnego rodzaju konkursach. Od 2011r. 
jako biblioteka partnerska bierzemy 
udział w ogólnopolskim Programie 
Rozwoju Bibliotek. A w tym roku 
dodatkowo, dzięki temu właśnie 
programowi, wygraliśmy konkurs na 
współpracę z dwiema organizacjami 
pozarządowymi. Wspólnie z Fundacją 
Ośrodek Karta z Warszawy stworzymy 
w 2013r. w bibliotece „Cyfrowe 
Archiwum Tradycji Lokalnej”.Z 
Fundacją Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych realizować będziemy 
projekt „Praca: Enter. Biblioteka jako 
miejsce informacji o rynku pracy”. 
Użytkownicy biblioteki dostaną m. in. 
dostęp do innowacyjnego narzędzia ICT 
pozwalającego na zapoznanie się z 
możliwymi ścieżkami kariery.
W listopadzie otrzymaliśmy 10 tys. zł 
dotacji z Instytutu Książki w ramach 
projektu „Wyposażenie GBP w 
Gostycynie w nowoczesny sprzęt 
komputerowy”. Już w grudniu do 
biblioteki trafią 3 nowe komputery oraz 
urządzenie wielofunkcyjne. 
W grudniu dotarła do nas informacja, że 
na realizację projektu „Pozytywnie 
nakręceni” otrzymaliśmy z Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności 7 tys. 
zł. Dzięki temu w przyszłym roku 
młodzież będzie mogła uczestniczyć w 
warsztatach filmowo-fotograficznych. 
Niebywałą niespodziankę sprawiła nam 
Fundacja Czas Dzieci, która w 
ogólnopolskim konkursie „Zdrowy 
pomysł na lepszy świat” wybrała 
pomysł naszej biblioteki, jako jeden z 
ośmiu najlepszych w Polsce i przyznała, 
jako nagrodę 200 książek dla dzieci oraz 
500 kg żelek witaminizowanych. 
Fundusze na książki pozyskaliśmy 
również z Biblioteki Narodowej, która w 
ramach projektu „Zakup nowości 
bibl iotecznych dla bibl iotek” 
dofinansowała nas kwotą 3578zł.  
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Urząd Stanu Cywilnego w Gostycynie
  Od dnia 1 stycznia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. zarejestrowano lub zgłoszono w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Gostycynie:  69 urodzeń , 54 małżeństwa  i  45 zgonów.

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

Urodzenia Małżeństwa Zgony 
1.  Ilski Bartosz  
2.  Słabik Nikola 
3.  Tybura Laura  
4.  Napiontek Zuzanna  
5.  Wiśniewska Julia  
6.  Januszewska Kinga  
7.  Porożyński Krystian  
8.  Spychalski Franciszek  
9.  Ratkowska Maja  
10. Jełka Aleksandra  
11. Pałubicki Jędrzej  
12. Węgrzyn Aleksander  
13. Krebs Wojciech   
14. Kamyszek Hubert 
15. Augustyński Paweł 
16. Szeffs Szymon 
17. Kwasigroch Nadia 
18. Sowiński Kacper 
19. Zalewska Aleksandra 
20. Bross Jakub  
21. Jaszkowski Damian 
22. Korda Zofia  
23. Rujner Dorian 
24. Paliga Amelia 
25. Donarska Patrycja  
26. Wielandt Alan  
27. Kunca Mateusz  
28. Śpica Lena  
29. Olejnik Zuzanna 
30. Sadowicz Nikola  
31. Kajfasz Piotr  
32. Arndt Oskar  
33. Szweda Wanessa  
34. Lutoborska Natalia 
35. Zalewski Kacper 
36. Kołomyjski Leon 
37. Gwizdała Agata  
38. Kaczmarek Albert 
39. Klaisa Kacper  
40. Kocińska Maja 
41. Sender Joanna  
42. Bąk Lena 
43. Kufel Róża 
44. Januszewska Izabela 
45. Ciżmowska Magdalena 
46. Patoleta Jakub 
47. Jędras Izabela 
48. Szablewski Oskar 
49. Dullek Zuzanna 
50. Orzechowska Lena 
51. Tomaszewska Izabela  
52. Korzeniewska Julia 
53. Krawczuk Julita  
54. Lorek Lena 
55. Magda Denis 
56. Grodecka Aleksandra 
57. Pruski Albin 
58. Fortuński Franciszek 
59. Mazalon Miron 
60. Charużyk Marta 
61. Weltrowska Marta 
62. Ziółkowska Kamila 
63. Nowak Amelia 
64. Grzeca Kamil 
65. Sampławski Sebastian 
66. Stajkowska Ewa 
67. Kociński Igor 
68. Warmbier Marika  
69. Szproch Karol 

1.  Rembisz Alina i Kendziur Radosław   
2.  Szufrajda Aneta i Kajfasz Szymon  
3.  Porożyńska Paulina i Lewandowski Piotr   
4.  Drewczyńska Aneta i Szefler Andrzej  
5.  Brząkała Weronika  i Balcerowski Marcin  
6.  Kłos Natalia   i Mordasiewicz Arkadiusz  
7.  Jełka Anna i Muzioł Sławomir    
8.  Słomińska Malwina i Chełmowski Mateusz    
9.  Klunder Monika  i Januszewski Marcin   
10.  Sznajder Dorota i Kumiński Daniel   
11.  Sułek Dorota  i Werra Jarosław   
12.  Janicka Ewelina i  Krawczuk Mateusz   
13.  Mordzak Katarzyna i Donarski Adam    
14.  Jakusz-Gostomska Hanna i Kufel Jacek 
15.  Kucharska Roksana  i Pakulski Mariusz    
16.  Rosentreter Hanna  i Boruta Artur  
17.  Szulc Ewa  i Boettcher Paweł   
18.  Leda Beata  i Jamnik Tomasz   
19.  Pałka Aleksandra i Włodarczyk Tomasz    
20.  Żmich Krystyna  i Tonkowicz Grzegorz    
21.  Potulska Roma  i Żmudzki Dariusz  
22.  Kriesel Agnieszka  i Wysiński Paweł  
23.  Donarska Maria i Małkowski Przemysław   
24.  Warmbier Anna  i Dejewski-Senski Paweł  
 25.  Dejewska Aneta  i Brzószczyk Krzysztof   
26.  Trzeciak Katarzyna i Szeffs Łukasz  
27.  Myk Anna i Giłka Aleksander 
28.  Sobczyk Agnieszka i Szablewski Jarosław  
29.  Nazar Alina i Huzar Michał 
30.  Kołomyjska Joanna i Foks Leszek 
31.  Mikulska Monika  i Nowakowski Dawid 
32.  Musolf Maria i Kwaśniewski Karol  
33.  Goede Dorota i Steinke Maciej 
34.  Bonk Anna  i Trawa Damian 
35.  Muzolf Joanna  i Dembek Tomasz  
36.  Joppek Dorota  i Bogdowski Marek  
37.  Wandzińska Monika i Warmbier Dawid  
38.  Świetlik Katarzyna i Świetlik Tomasz  
39.  Maciejewska Barbara i Jutrowski Krzysztof 
40.  Maliszewska Anna  i Grzonkowski Adam  
41.  Sosnowska Beata  i Siewert Adrian 
42.  Warsińska Paulina i Piechocki Adam 
43.  Szulc Aleksandra  i Czerwiński Piotr  
44.  Thiede Magdalena i Mróz Marcin 
45.  Kropkowska Aneta i Siuzdak Przemysław  
46.  Degowska Małgorzata  i Chechła Janusz  
47.  Skrzek Izabela  i Kołomyjski Patryk 
48.  Holwig Elżbieta i Piórkowski Włodzimierz  
49.  Dolna Ewa i Robaczewski Andrzej   
50.  Blokowska Renata  i Rosentreter Andrzej   
51.  Sosnowska Joanna  i Szablewski Piotr  
52.  Mróz Anna  i Patoleta Krystian  
53.  Wera Karolina  i Kozłowski Arkadiusz  
54.  Reszczynska Barbara i Rompalski Grzegorz 

1.  Chmiel Henryk   
2.  Steffer Franciszek 
3.  Polkowska Anna    
4.  Sikora Zofia   
5.  Szczech Czesław  
6.  Nowak Genowefa   
7.  Szabelski Wacław    
9.  Zalewska Jadwiga    
10. Kręcki Bronisław    
11.  Stolzenburg Barbara     
12.  Kominiak Wanda  
13.  Nieckarz Zdzisław    
14. Rompalska Bogumiła   
15.  Rybicka Bogumiła    
16.  Wiśniewska Urszula   
17.  Bąk Zygmunt   
18.  Olejniczak Waleria     
19.  Buritta Halina  
20.  Maciejewski Jerzy   
21.  Karcz Klara   
22.  Osowska Ewa   
23.  Gazda Adamczyk Teresa    
24.  Sarnowski Stanisław   
25.  Frątczak Zofia   
26.  Jączyński Wojciech  
27.  Krywald Jan   
28.  Buchholz Irena   
29.  Partyka Stefan   
30.  Warmbier Józef 
31.  Jączyński Henryk  
32.  Misiak Tadeusz 
33.  Bąkowski Gerard 
34.  Bojkowska Zofia 
35.  Natkańska Dorota 
36.  Sakowska Alicja  
37.  Kwiatkowski Czesław 
38.  Dejewski Roman  
39.  Kołacz Łucja 
40.  Pik Krzysztof 
41.  Misiak Czesław  
42.  Pozorski Ryszard 
43.  Tybura Bronisław 
44.  Pruski Piotr 
45.  Kanarska Irena  
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„Twoja aktywność Twoją szansą”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie realizuje projekt pod 
tytułem „Twoja aktywność Twoją szansą”, który jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej  integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej na lata 2008 – 2013. Instytucją nadzorującą 
realizację programu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako 
Instytucja Pośrednicząca II stopnia.  Zasady uczestnictwa w projekcie nie 
uległy zmianie. Jego uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia łącznie 3 
warunki: mieszka na terenie gminy Gostycyn, korzysta ze świadczeń pomocy 
społecznej,  jest w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), jest 
niezatrudniona lub zatrudniona, lecz zagrożona wykluczeniem społecznym z co 
najmniej  jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy 
społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała 
lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności 
przystosowania do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki 
opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, 
klęska żywiołowa, ekologiczna). 

W bieżącym roku na realizację przedsięwzięcia GOPS Gostycyn otrzymał ze 
środków Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości 150 190,08zł, a 16 
189,90zł  pochodzi z wkładu własnego, w związku  z czym całkowita kwota, 
jaka została przeznaczona na prace związane z projektem to 166 379,98zł.

 Dzięki tym środkom realizowane są 
następujące działania:
1. Kurs prawa jazdy kategorii B dla 6 
kobiet i 4 mężczyzn.
2. Kurs prawa jazdy kategorii CE dla 1 
kobiety.
3. Kurs komputerowy dla 4 kobiet i 1 
mężczyzny.
4 .Kurs  -  remont  pomieszczeń  
wewnętrznych dla 5 kobiet.

5. Sfinansowanie nauki dla 1 kobiety.

6. Szkoła Rodzica dla 8 kobiet.

7. Warsztaty z doradcą zawodowym dla 

wszystkich uczestników projektu.

8. Warsztaty z psychologiem dla 

wszystkich uczestników projektu.

9. Warsztaty  - Zasady gospodarowania 

budżetem domowym dla wszystkich 

uczestników projektu. W ramach 

działań o  charakterze  środowiskowym 

zaplanowano  dla  wszystkich uczestni-

ków wycieczkę integracyjną.

Poza tym osoby otrzymują wsparcie 

finansowe na dojazdy na szkolenia a 

także gadżety promujące. 

Uczestniczki kursu remontowego – 

„Pracownik robót wykończeniowych”  

w ramach zajęć praktycznych będą się 

uczyły malowania, gipsowania, ukła-

dania paneli, nakładania tapety itp. w 

siedzibie GOPS Gostycyn.

GOPS Gostycyn zatrudnia w ramach 

EFS jednego pracownika, którego 

wynagrodzenie oraz wyposażenie biura 

jest w całości finansowane ze środków 

Unii Europejskiej. Nabór do projektu na 

rok 2013 rozpocznie się w styczniu 

2013 r.,  w związku z czym wszystkie 

chętne osoby są proszone o kontakt z 

pracownikami GOPS Gostycyn. Infor-

macje o rekrutacji zostaną za-

mieszczone na stronie internetowej 

www.gopsgostycyn.pl, która jest 

finansowana z Europejskiego Funduszu 

.
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KONCERT NOWOROCZNY

GOSTYCYN - 19 stycznia 2013r. 
od godz. 17.00 

(hala sportowa, wejście od ul. Szkolnej)

Program:
Koncert rozpocznie się wykonaniem czterech utworów kolędowych, a następnie:
1. Wino, kobieta i śpiew – J. Strauss
2. Aria Giuditty z operetki „Giuditta” – F. Lehar
3. Aria Barincaya z operetki „Baron cygański” – J. Strauss
4. Grzmoty i błyskawice – J. Strauss
5. „Co się dzieje, oszaleję” z operetki „Księżniczka czardasza” – E. Kalman
6. Niedziela w Wiedniu – L. Paasch
7. Brunetki, blondynki – R. Stolz
8. „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My Fair Lady” – F. Loewe
9. Serenada jamnika - F. Gerhardt

 10. „Dziewczęta z Barcelony” z operetki „Clivia” – N. Dostal
11. Tik-tak – J. Strauss
12. „Myszko to była cudna noc” z operetki 

„Viktoria i jej Huzar”  – P.Abraham
13. RadetzkyMarsch -J. Stauss (ojciec)
14. Usta… pierzchną – F. Lehar

Wykonawcy: 
  Zespół Kameralny Orkiestry im. Johanna Straussa  
  Marek Czekała – dyrygent i prowadzenie 
  Marta Ustyniak – sopran 
  Paweł Krasulak – tenor  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Ilość miejsc ograniczona!

Wejściówki można odbierać w Centrum 
Sportowo - Rehabilitacyjnym w 
Gostycynie od 7 stycznia 2013r.

W tym roku po raz pierwszy możecie 
Państwo wspomóc akcję  „WRACAM 
DO ZDROWIA”. Zbiórka cegiełek w 
kwocie od 5 zł za sztukę przeznaczona 
zostanie na doposażenie salki 
rehabilitacyjnej na hali sportowej w 
Gostycynie w specjalistyczny sprzęt 
sportowo-rehabilitacyjny.

IGRZYSKA SPORTOWCÓW WIEJSKICH 
TUCHOLA-LONDYN 2012

Po Igrzyskach Olimpijskich Pan Wójt 
Gminy  zaprosił  wszystkich zawo-
dników na okolicznościowe spotkanie 
przy ciastku i kawie,  na którym 
podziękował wszystkim za walkę oraz 
pogratulował medalistom, życząc 
jeszcze lepszych wyników na kolejnych 
zawodach za 4 lata w Chełmnie.Oto 
pozostali uczestnicy igrzysk: Grzegorz 
Bogdowski, Paweł Jakusz  Gostomski, 
Tomasz Bonk, Bernadetta Sarnowska, 
Michał Sakwiński, Michał Ziemiński, 
Bartosz Błach, Patryk Tybura, Magda 
Gęborys, Hanna Kufel, Krzysztof 
Kuciński, Piotr Patoleta, Paweł 
Fortuński, Arkadiusz Jarząbek,Andrzej 
Bonna,Daria Nowak, Dorota Błajek, 
Tomasz Buczkowski i Grzegorz 
Brząkała. 

 W dniach 15-17 czerwca odbyły się XIV Igrzyska Sportowców Wiejskich 
Tuchola – Londyn 2012. W tym czasie do Tucholi i okolicznych gmin zjechało 
blisko 2000 sportowców z Ludowych Zespołów Sportowych Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, którzy w drodze po medale reprezentowali 59 gmin 
wiejskich i wiejsko-miejskich. Igrzyska sportowców wiejskich to jedyna taka 
impreza w Polsce organizowana co cztery lata  już od 1960 roku. Eliminacje do 
finałów w wielu dyscyplinach sportowych rozpoczęły się już w roku ubiegłym. 
W niektórych z nich np. lekkoatletycznych należało uzyskać minimum 
olimpijskie. Mieszkańcy gminy wzięli udział w eliminacjach do m.in. siatkówki 
mężczyzn, piłki nożnej mężczyzn,tenisa stołowego, szachów i warcabów. 

Z naszego terenu zakwalifikowało się 27 
sportowców, którzy po złożeniu w dniu 
11 czerwca przysięgi olimpijskiej 
reprezentowali   gminę  w chara-
kterystycznych strojach sportowych z  
herbem i nazwą naszej gminy.  Zdobyli 2 
medale  olimpijskie:  złoty w kręgle 
(Arkadiusz Szpaczyński)  oraz  brązowy 
w przeciąganiu liny (Janina Kołodziejska, 
Paweł Gruz, Rafał Nowakowski  oraz 
Adam Donarski). Nie brakowało też 
dobrych miejsc w lekkoatletyce i tenisie 
stołowym. Występ naszych sportowców 
można uznać za udany, biorąc pod uwagę 
to, że 4 lata temu na Igrzyskach 
Olimpijskich Sportowców Wiejskich  
Pekin  2008 w Jabłonowie Pomorskim 
nikt z terenu naszej gminy nie zakwa-
lifikował się do finałów.
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HENRYKA GRABOWSKA
1943 -2011

IN MEMORIAM 

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

Zbliżają się kolejne Święta Bożego 
Narodzenia i „..nadzieja znów wstąpi 
w nas. Nieobecnych pojawią się 
cienie…”
Henryka Grabowska urodziła się 18 
września 1943 r. w Rożdżałowie    
pow. Chełm Lubelski. Dla niektórych 
odległe to czasy. Jak przez mgłę w jej 
wspomnieniach rysował się, wy-
niesiony z opowiadań dorosłych, 
okres okupacji, pomoc Żydom, udział 
najbliższych  w konspiracji. To 
ostatnie było przyczyną, że w okresie 
powojennym dzieciństwo jej przy-
padało na ciągłe rodzinne prze-
prowadzki. Ojciec, aby wymknąć się z 
łap węszącego za nim UB (w okresie 
okupacji był żołnierzem AK), w celu 
zatarcia śladów przenosił się z rodziną 
z miejsca na miejsce. Na stałe osiedli 
w Gostycynie w  początkach wiosny 
(marzec) 1952 r. Tutaj Henryka 
ukończyła szkolę podstawową, a w 
1961 r. tucholski ogólniak.Wrosła w tę 
naszą wieś mocno, bardzo mocno, tak,  
iż można powiedzieć, że była 
rodowitą gostycynianką. Jak nikt inny 
poznała jej obyczaje. 
Przez cały czas żyła problemami tej 
ziemi, – jako nauczycielka w Pruszczu 
i Gostycynie (chociaż pracowała 
również w Krzywogońcu, Klonowie, 
w Kozach pow. Radziejów Kujawski, 
a także w Zawidowie pow. Lubań 
Śląski), i jako komendant hufca ZHP 
w Tucholi.Największą jej pasją była 
jednak kultura. W tym zakresie 
ukończyła studia wyższe w Poznaniu i 
21 lutego 1983 r. otrzymała dyplom 
magistra kulturoznawstwa. Była jej 
wielką znawczynią i pasjonatką, 
dlatego też dziełem jej życia – z tego 
najbardziej ją pamiętamy - była praca 
w Gostycyńskim Ośrodku Kultury, 
którą podjęła 1 października 1983 r. 
Z budynku dawnej świetlicy (ini-
cjatorem jej budowy był ojciec 
Henryki),  zrobiła bombonierkę.

 Z wielkim  smakiem zaaranżowała 
wnętrza, wyposażyła w dzieła stuki. 
Zazdroszczono nam tego. Pod jej 
rządami przez gostycyński GOK 
przewinęła się plejada największych 
polskich artystów i twórców, a ona 
wśród nich była naprawdę wielką 
damą. Dawała wszystko, co najlepsze. 
Dawała samą siebie.  Wszystko, co 
robiła, robiła autentycznie, szczerze, 
nie dla poklasku. Nieważnym było, co 
o tym powiedzą inni. Jeżeli uznała, że 
jest to ważne, dobre, konieczne, to nie 
było siły, aby ją zatrzymać. Taką 
pozostała do końca. Do swoich 
pomysłów potrafiła jak nikt inny 
zjednywać ludzi. Była laureatką wielu 
nagród i odznaczeń. Cieszyła się z 
nich, ale większej wagi do nich nie 
przywiązywała. To tylko taki miły 
epizod, mówiła, taka miła chwila, za 
moment o tym zapomną. Ona też 
zapominała. Wiosną 2001 r. ogłoszono 
konkurs na stanowisko dyrektora 
GOK, którego nie wygrała. Jak mi 
powiedział jeden z ówczesnych 
jurorów – „zwyciężyła młodość”. 
Czyżby była już niepotrzebna ?   A 
owa „młodość”  w niedługim czasie 
wyjechała na „saksy”. Bolało ją to 
bardzo. Sprawcom, a zwłaszcza tym w 
białych rękawiczkach,  wybaczyła, 
nawet wspierała niektórych w wybo-
rach samorządowych, ale bolejąca 
blizna pozostała do końca.

Już nigdy nie weszła do swego 
ukochanego GOK-u jako instytucji. 
Pozostało po niej wiele pamiątek: 
wyposażenie GOK – gobeliny, sprzęty i 
słynny Dętkosiowy relief. Pozostał 
wspaniały park niedawno nazwany jej 
imieniem. Pozostał także zagospo-
darowany przez Nią, przy pomocy wielu, 
których potrafiła przekonać, teren wokół 
Groty. To jej ostatnie dzieło było 
pokłosiem jej wielkiej i gorącej wiary, 
żarliwej modlitwy. I tak jak zawsze, i tu  
była w swym działaniu autentyczna, 
bardzo autentyczna.Wiele by można 
jeszcze napisać. Pozostały kroniki  i 
jeżeli nie pójdą na makulaturę lub 
przemiał, stanowić będą wspaniały 
materiał badawczy. Pozostały fotografie, 
pozostały ludzkie wspomnienia. 
Po ciężkiej chorobie odeszła od nas 25 
marca 2011 roku. Mimo  że powoli mija 
drugi rok od jej śmierci, to jeszcze pełno 
Jej w nas, to jeszcze w duszy nam gra ów 
ciepły, serdeczny, czasem lekko iro-
niczny głos,  a w jesiennym słońcu, wśród 
barwnych liści w parku fruwają jej 
srebrne anioły, słychać piosenkę 
„Mokrych Butów” a Ona – tak mi się 
zdaje - idzie przez park.  

A   ja   dzisiaj,   wsłuchany  w  słowa 
kolędy, z wilgotnym okiem, drżącym 
głosem powtarzam:

„Daj nam wiarę, że to ma sens, 
że nie trzeba żałować przyjaciół,
że gdziekolwiek są dobrze im jest,
bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być, 
że po głosach tych wciąż drży powietrze,
że odeszli po to, by żyć, 
i tym razem będą żyć wiecznie.”

Gostycyn, 01.12.2012.

Cytowano fragmenty utworu Szymona Muchy 
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   Ryszard Kielbratowski
Heni 

Deszczyk wiosenny zbudził ptaki
Wino i bluszcze już wycięli 

Została brzoza pod Twym oknem
I echo przeszłych dni

Kantyczek Twoich ciepłe słowa
I Twych aniołów srebrne granie

Idą więc cienie na biesiadę
A w sercu tylko ból

Kubek herbaty przeogromny
Ciężki okular mgłą zasnuty

W ciszy gdzieś Pani niewidzialna
Wśród gostycyńskich pól

Jeszcze zapachy nie rozwiane
Parasol, buty pozostały

I tylko Ciebie już tu nie ma 
Pola zasnuła mgła

2011



V - urodziny 
Dyskusyjnego Klubu 

Książki 
w Gostycynie 

Dyskusyjny Klub Książki, działający 

przy Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Gostycynie, powstał w kwietniu 

2007r. W tym roku obchodziliśmy 

piąte urodziny. Członkowie DKK 

spotykają się raz w miesiącu (2h) oraz 

okolicznościowo na spotkaniach 

autorskich, projekcjach filmów (m.in. 

"Lektor"). DKK w Gostycynie 

zrzesza obecnie 9 osób. W ramach 

projektu gościliśmy na spotkaniach 

autorskich w Gostycynie m.in.: 

I z abe l ę  Sowę  (2008) ,  I r enę  

Matuszkiewicz (2008), Tomasza 

Piątka (2010), Andrzeja Stasiuka 

(2009), Zygmunta Miłoszewskiego 

(2008), Agnieszkę Podolecką (2011), 

Jana Grzegorczyka (2011) i Hannę 

Cygler (2012). Do klubu mogą 

przystąpić w każdej chwili dorośli 

mieszkańcy gminy Gostycyn.  

Zapraszamy. Projekt Dyskusyjne 

Kluby Książki realizowany jest ze 

środków finansowych Instytutu 

Książki.

10 LAT
 „LIGI ZADANIOWEJ”

 Z czasem doceniono jego  zalety i 

dzięki nauczycielom matematyki 

rozumie-jącym znaczenie konkursów 

matematycznych, a także orga-

nizatorom, Liga Zadaniowa posze-

rzyła swe kręgi. Zmagania rozwijają u 

dzieci i młodzieży  nie  tylko zmysł 

matematyczny, ale systematyczność, 

wytrwałość i pracowitość. Dlatego 

nauczyciele matematyki 10 lat temu 

podjęli wyzwanie zorganizowania 

tego konkursu w gostycyńskim  

gimnazjum dla całego powiatu 

tucholskiego. Obecnie dojeżdżają  do 

nas również uczniowie  ze  szkół  

powiatu sępoleńskiego. W naszym 

środowisku konkurs także ma wielu 

zwolenników.

Władze powiatowe, reprezentowane 

przez Przewodniczącego Rady Powiatu 

Pana Michała Mroza wraz z członkami 

zarządu Panem Janem Przybyszem  i 

Wojciechem Kocińskim, doceniły ich 

wysiłek i wręczyły nauczycielom 

upominki. Podziękowania i drobny 

podarunek z rąk Pana Dyrektora Marka 

Sassa otrzymały również nauczycielki 

matematyki Małgorzata Gumienna, 

Małgorzata  Kunca,  Henryka 

Markiewicz i Maria Żmuda, które 

czuwają  nad  organizacją  i 

prawidłowym przebiegiem wszystkich 

etapów konkursu, a także zakupem 

nagród dla laureatów i odpowiednią 

oprawą. Na zakończenie oficjalnej 

części gospodarze poczęstowali 

wszystkich wspaniałym, urodzinowym 

tortem.

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

18 listopada 2012 r. o godz. 16:00 

w Gminnym Ośrodku  Kul tury  

w Gostycynie odbył się „Jesienny 

kabareton”. Jako pierwszy na scenie 

zaprezentowała się grupa Rach-Ciach z 

Kęsowa, która przedstawiła skecz pt. 

„Miłość z tańcem i muzyką w tle”. Po 

przerwie wystąpił zespół Trójka z 

Bydgoszczy, który prze-dstawił życie 

przeciętnej, polskiej rodziny w scence 

pt.  „Jak w rodzinie”. 

„Jesienny kabareton”

W ubiegłym roku szkolnym obcho-

dziliśmy 10-tą rocznicę istnienia 

konkursu matematycznego „Liga 

Zadaniowa” w naszym gimnazjum. 

Konkurs ten cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem w różnych środo-

wiskach. Początkowo organizowany 

był tylko dla Torunia i okolic, obecnie 

obejmuje teren całego województwa, a 

nawet wykracza poza jego granice. 

Organizatorem „Ligi Zadaniowej” był  

Uniwersytet Mikołaja w Toruniu.

 Są to nie tylko uczestnicy, ale również 

wiele osób wspomagających, nie tylko 

od strony  finansowej,  ale i 

organizacyjnej. 2 czerwca  br. 

wręczono nagrody kolejnym laureatom 

konkursu. Rozdano 8 nagród z tytułu 

wyróżnień, 16 za III miejsca, 7 za II 

miejsca oraz 3 dla I miejsca. Z naszej 

szkołyczołowe III  pozycje wywal-

czyły Katarzyna Greśko z klasy IIc i 

Emilia Thedaz klasy IIb. Gratulujemy! 

Gala była bardzo uroczysta  i  

zakończyła  się podziękowaniami dla 

nauczycieli, którzy pracowali w ciągu 

tych 10 lat w komisji  konkursowej.  
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Działalność Koła Nr 84 Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Gostycynie

Zgodnie ze statutem PZW Koło 

Związku jest podstawową jednostką 

organizacyjną związku, powoływaną 

uchwałą zarządu okręgu, która określa 

teren działania, minimalną liczbę 

członków i zakres sprawowanej opieki 

nad wodami. Do zakresu działania i 

kompetencji zarządu koła jest między 

innymi,  oprócz  spraw typowo     

statutowych   i  organizacyjnych,: 

- organizowanie  wędkarskiej dzia-

łalności sportowej i rekreacyjnej,

- organizowanie pracy z dziećmi i 

młodzieżą,

- prowadzenie działalności  w dziedzinie 

ochrony i zagospodarowania wód na 

swoim terenie działania. Grupa 

Inicjatywna założenia koła PZW w 

Gostycynie  powstała w październiku 

1985 roku. Wtenczas w skład grupy 

weszli panowie Roman Górny, Edward 

Żmich, Jan Jabłoński i Tadeusz Weyna. 

Członkowie zebrali podpisy 195 

chętnych osób do wstąpienia do Koła.W 

listopadzie tegoż roku w domu kultury w 

Gostycynie odbyło się zebranie 

założycielskie, na którym wybrano 

Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną i 

Społeczną Straż Rybacką. Do Zarządu 

weszli wtedy panowie: Roman Górny, 

Edward Żmich, Kazimierz Tatarek, 

Gerard Barton i Franciszek Nędzołek. 

Prezesem został pan Roman Górny, 

wiceprezesem Gerard  Barton,  

skarbnikiem Edward Żmich, gospo-

darzem Franiczek Nędzołek, a członkiem 

zarządu Kazimierz Tatarek. Protokół z 

pierwszego zebrania założycielskiego 

przekazano do Zarządu Okręgu PZW w 

Bydgoszczy. Poprzez zatwierdzenie 

dokumentów zało-życielskich ustalono, 

że KołoNr 84 w Gostycynie z dniem 1 

grudnia 1985 r. rozpocznie swoją 

działalność. 
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Od dnia 1 stycznia 1986 r.  koło 

rozprowadzało zezwolenia wędkowania 

na wodach Polskiego Związku 

Wędkarskiego i czyni to do dzisiaj.W roku 

1989, na zjeździe delegatów, pan Roman 

Górny, reprezentant Koła w Gostycynie, 

został wybrany na członka Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej, w której to komisji 

pracował w Podkomisji Finansowej do 

roku 2009. Od roku 2010do chwili 

obecnej pracuje w Komisji Zarybiania i 

Gospodarki Wodnej jako sekretarz. 

Rokrocznie w gminie Gostycyn, w 

czerwcu, odbywają się konkursy 

Statut PZW przewiduje nadawanie 

odznak związkowych oraz nadawanie 

odznak i wyróżnień okoliczno-

ściowych dla  członków kół. Za wielo-

letnią pracę i działalność związkową 

Koła w Gostycynie odznaczenia 

otrzymali: „złotą odznakę PZW z 

wieńcami” pan Roman Górny, „złotą 

odznakę PZW”  pan  Edward Żmich 

oraz „Srebrną odznakę PZW” 

–panowie Leszek Grabowski i Ka-

zimierz Tatarek. Ponadto w roku 2000, 

z okazji 50-lecia Okręgu PZW w 

Bydgoszczy, prezes koła pan Roman 

Górny odebrał zbiorową odznakę„ Za 

zasługi dla PZW w Bydgoszczy. W 

roku 2001 za wkład pracy dla PZW 

otrzymał tytuł „Członka Honorowego 

PZW”, a w 2003 roku „medal za 

zasługi w rozwoju wędkarstwa”. 

W 2005 roku na zebraniu sprawo-

zdawczo - wyborczym zmieniono skład 

Koła na następujący:

- Prezes Koła – Wiesław Schefler

- Wiceprezes – Piotr Nowak

- Sekretarz – Roman Górny

- Skarbnik – Edward Żmich

- członek Zarządu – Kazimierz Tatarek.

Od samego początku w Kole PZW 

Gostycyn działa Społeczna Straż 

Rybacka, której pierwszym komen-

dantem był pan Henryk Pilarski, a 

członkami: Henryk Grudzina i Jan 

Jabłoński. Kolejnym komendantem 

straży został pan Leszek Grabowski, 

natomiast członkami  Roman Górny, 

Jan Jabłoński, Henryk Grudzina i 

Grzegorz Nędzołek, a od 2005 roku 

komendantem został pan Roman Górny, 

a członkami Henryk Grudzina i 

Grzegorz Nędzołek. Od 2010 roku skład 

straży uległ zmianie.  Obecnie komen-

dantem jest Jan Figler, a strażnikami 

Dariusz Kotlenga (kierownik grupy), 

Andrzej Donarski, Tomasz Szefler i 

Łukasz Żmich.

Zebrał: Roman Górny
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Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki 
odpadami a obowiązki gminy

Przystępując   do   Unii Europejskiej 

Polska zobowiązała się do wpro-

wadzenia szeregu zmian traktatowych. 

Jednym z nich jest część regulacji 

dotycząca kwestii działań zmie-

rzających do uporządkowania gospo-

darki odpadami. Według zapisów 

traktatowych podstawą poprawnie 

funkcjonującego systemu      mają   

być  w szczególności działania 

zmierzające  do ograniczenia 

deponowanych na składowiskach     

odpadów  komunalnych oraz 

zmniejszenia w kolejnych odstępach 

czasowych udziału w nich odpadów 

ulegających biodegradacji. Doty-

chczasowy system mimo ogólnej 

akceptacji społeczeństwa nie przyniósł 

oczekiwanych efektów w postaci 

budowy niezbędnej infrastruktury, 

ograniczenia składowania odpadów 

komunalnych oraz zwiększenia 

pozyskiwania surowców wtórnych ze 

strumienia odpadów komunalnych. 

Znowelizowana przez Rząd ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządków 

gminach zasadniczo zmienia dotych-

czasowy system gospodarki odpa-

dami, nakładając na wszystkie gminy 

obowiązek objęcia wszystkich wła-

ścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, systemem 

gospodarowania odpadami komu-

nalnymi. 

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

Ustawa stanowi, iż fundamentalną 

zmianą w stosunku do dotychczas 

obowiązujących zasad będzie to, że 

gminy staną się niejako wyłącznymi 

„właścicielami” odpadów komu-

nalnych, zobowiązanymi do ich 

odbioru, transportu i zagospodaro-

wania.

W zamian za świadczenie wymie-

nionych usług właściciele nierucho-

mości będą wnosić do gmin opłatę za 

g o s p o d a r o w a n i e  o d p a d a m i  

komunalnymi. Z chwilą wprowadzenia 

nowego systemu, tj. 1 lipca 2013 r., 

właściciele nieruchomości nie będą 

mieli obowiązku zawierania umów na 

odbiór odpadów komunalnych z 

przedsiębiorcami posiadającymi wpis 

do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych na terenie poszczególnych 

gmin. W tym celu wszystkie urzędy 

gmin wyłonią w drodze przetargu 

przedsiębiorców, którzy świadczyć będą 

usługi w zakresie odbioru od właścicieli 

nieruchomości odpadów komunalnych 

zmieszanych i zebranych selektywnie. 

Według ustawowych zapisów system 

zakłada:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i 

unieszkodliwianie odpadów komu-

nalnych,

- tworzenie i utrzymanie przez gminy 

punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych,

- obsługę administracyjną całego systemu 

(w tym obsługę gminnych punktów 

selektywnej zbiórki). Podstawą prawną 

systemu gospodarki odpadami komu-

nalnymi na terenie gmin mają być 

następujące uchwały podjęte przez  

stosowne Rady Gmin:

tj. uchwały:

· w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi,

· w sprawie terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi,

· w sprawie wzoru deklaracji o wyso-

kości opłaty zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej 

przez właściciela nieruchomości, w tym 

terminów i miejsca składania deklaracji, 

· w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospo-

darowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną  przez właściciela nierucho-

mości opłatę,

· w sprawie ewentualnego przejęcia 

obowiązków odbioru odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy niezamieszkałych 

przez mieszkańców, na których 

powstają odpady komunalne.
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Uchwały  te  Rady  Gmin są zobowiązana podjąć do 31 grudnia 2012 roku. Ponadto, w ciągu 

6 miesięcy od dnia uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, rady gmin są zobowiązane 

dostosować do niego zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Jedną z podstawowych i chyba kluczowych dla samego systemu uchwał będzie podjęcie przez Rady Gmin uchwał w 

sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza 

cztery sposoby naliczania opłaty, uzależniając ją od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody lub od powierzchni 

mieszkalnej czy też od każdego gospodarstwa domowego.  Każda z wymienionych metod obliczania stawki opłaty ma 

swoje wady i zalety, do każdej można mieć wiele uwag. Jednocześnie należy przyznać, że w narzuconym systemie nie da się 

przyjąć jednej sprawiedliwej i rzetelnej metody, która wszystkich będzie satysfakcjonować.  Ponadto ustawa mówi, że 

spośród w/w propozycji dotyczących sposobu naliczenia opłaty, Rada Gminy może przyjąć tylko jeden sposób.

Mając na uwadze szereg opisanych powyżej informacji, Urząd Gminy w Gostycynie w porozumieniu 

z sołtysami poszczególnych miejscowości gminy, chcąc jak najlepiej przygotować się do nieuchronnie szykujących się 

zmian, przeprowadził spotkania informacyjne.

O spotkaniach mieszkańcy gminy dowiadywali się za pośrednictwem informacji zamieszczanych na tablicach 

ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz za pośrednictwem strony internetowej gminy.

Dodatkowo wiadomości o spotkaniach z mieszkańcami gminy były przekazywane za pośrednictwem księży w 

poszczególnych kościołach parafialnych zlokalizowanych na terenie gminy.Zarówno przed spotkaniami, w ich trakcie, jak i 

kilkanaście dni po nich, sołtysi rozdawali mieszkańcom sołectw nieanonimowe ankiety, których głównym celem było 

poznanie oczekiwań mieszkańców w perspektywie zmieniającej się ustawy.

Wyniki ankiet zostały przekazane do analizy radnym gminy Gostycyn, którzy Uchwałą Nr XXII/178/12 z dnia 

20.12.2012r. ustalili stawkę opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

- 7 zł na miesiąc od osoby za selektywne  zbieranie odpadów komunalnych,

-15 zł na miesiąc od osoby za nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze dane - wyniki ankiet oraz inne dane statystyczne.
I. Tabela ogólna.

Wieści Gminne nr 9(1) grudzień 2012

LP. 
Nazwa 

sołectwa 

Liczba osób 
(wg listy 

obecności) 
uczestniczących na 

poszczególnych 
zebraniach 

Szacunkowa liczba 
wydanych ankiet wg 
przekazanych list  z 

potwierdzeniem 
odbioru 

(liczba gospodarstw  

domowych) 

ODDANO 
ANKIET 

Ogół  liczba oddanych głosów na poszczególną metody 
naliczania opłaty 

wg liczby osób 
zamieszkujących 

daną 
nieruchomości 

wg ilości zużytej 
wody na danej 
nieruchomości 

wg powierzchni 
lokalu 

mieszkaniowego 

od gospodarstwa 
domowego 

1. Gostycyn 54 239 117 51 3 2 53 

2. Wielka Klonia 43 136 63 26 4 1 23 

3. Bagienica 26 43 30 7 1 1 13 

4. Pruszcz 81 202 124 53 - 3 56 

5. Kamienica 37 96 63 10 - - 49 

6. Piła 27 30 26 15 - - 9 

7. Przyrowa  17 25 8 - - - 8 

8. 
Wielki 

Mędromierz 
Decyzją Sołtysa 
brak zebrania 55 28 11 3 - 12 

9. Łyskowo 
Decyzją Sołtysa 
brak zebrania 15 10 3 - - 6 

10. Mała Klonia 
Decyzją Sołtysa 
brak zebrania 79 67 19 3 3 31 

Łącznie 
GMINA GOSTYCYN 285 920 536 195 14 10 260 
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Ankieta dotarła do:
920 osób, w której statystycznie jest 4 osobowa rodzina = 3680 osób
Ankieta wróciła od:
536 osób, w której statystycznie jest 4 osobowa rodzina = 2144 osób
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Nowy album:
 „Pruszcz w starej fotografii”

Album „Pruszcz w starej fotografii” 

wydany został w ramach projektu 

„Wioska Kolejarska… cdn.”, który 

koordynowała Klaudia Kwasigroch. 

W publikacji znajdują się zdjęcia 

Pruszcza  dawnego  oraz współ-

czesnego. Większość fotografii 

członkowie  stowarzyszenia Burchat 

pozyskali od mieszkańców wsi. 

W albumie na zdjęcia budynków 

i krajobrazów współczesnych nakła-

dają się zdjęcia budynków i kraj-

obrazów sprzed kilkudziesięciu lat. Te 

ostatnie odbite  zostały na białym  

pergaminie,  który po nałożeniu na 

zdjęcie współczesne ukazuje różnice 

w wyglądzie miejsca. 

Fotografie współczesnego Pruszcza 

wykonał  Tomasz Kwasigroch. Każde 

zdjęcie zostało opisane przez Marka 

Sassa, który publikację opatrzył też 

krótką informacją o historii Pruszcza. 

W albumie czytelnicy znajdą mapy 

miejscowości, wykonane przez Marka 

Świtałę. Promocja albumu odbyła się 

28 lipca br. na Festynie Kolejarskim w 

Pruszczu. Można go nabyć we 

wszystkich bibliotekach na terenie 

gminy. Koszt publikacji wynosi 25,00 

zł. Zadanie zostało dofinansowane z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 

Polskiej  w  ramach programu 

Wspierania Aktywności Lokalnej na 

Terenach Wiejskich „Razem możemy 

więcej”.

Nowa publikacja 
dziedzictwa kulturowego 

pt. "Kamienica na 
pograniczu borowiacko-

krajeńskim"

Opracowanie otwiera „Zarys dziejów 

Kamienicy do 1945 r.” Wytycza ono oś 

porządkującą  w czasie i przestrzeni 

wydarzenia, które pozostają ważne dla 

pamięci kulturowej miejsca. 

Z zebranego materiału dowiadujemy się 

również wielu ciekawych rzeczy na 

temat tradycji łowieckich w Kamienicy 

oraz szkoły rolniczej. Istotnym 

elementem  tej  publikacji są wspo-

mnienia mieszkańców. Całość uzu-

pełniają dawne i współczesne fotografie, 

rysunki oraz mapa. Publikacja została 

dostrzeżona w środowisku akade-

mickim. Pani prof. Maria  Mendel  z 

Uniwersytetu Gdańskiego stwierdziła 

m.in., iż „rzecz jest wyjątkowa, zarówno 

pod względem naukowym (przetarcie 

szlaku dla historii wrażliwej na miejsce  

i uprawomocniającej mikronarracje), 

jak i popularyzatorskim, edytorskim. 

(…) Poza tym „Kamienica” jest 

przykładem znakomitej animacji - 

organizacji społeczno-ści lokalnej.” 

Album  można  wypożyczyć we 

wszystkich bibliotekach na terenie 

gminy oraz w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Gostycynie i świetlicach 

wiejskich. Publikacja powstała przy 

udziale środków z budżetu gminy 

Gostycyn oraz dofinansowania z 

„Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa  inwestująca  w  obszary 

wiejskie.”
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Perspektywę tę poszerzają i uzu-

pełniają wspomnienia Antoniny z 

Chłapowskich Górskiej oraz jej 

synowej Teresy z Plater Zyberków 

Górskiej ukazujące lata 1920 – 1939. 

Unikatowe znaczenie ma również 

wypowiedź Krystyny Górskiej – 

Gołaskiej na temat dawnej Kamienicy 

widzianej oczami dziesięcioletniego 

dziecka. Życie mieszkańców tej 

miejscowości zostało również ukazane 

poprzez zapiski prasowe pochodzące z 

lat 1927 – 1939. 32



Maria Hanczewska 

Maria Hanczewska urodziła się 23 kwietnia 1954r. w Radzimiu. Na początku lat osiemdziesiątych sprowadziła się wraz z 

rodziną do Kamienicy. Od zawsze pasjonowała się uprawą ozdobnych roślin i warzyw. Wiele godzin dziennie spędzała na 

przydomowej działce, gdzie uprawiała swój ogródek. Wychowała trójkę dzieci. Po utworzeniu sołectwa Kamienica od roku 

2011, jako pierwsza, pełniła funkcję sołtysa wsi. Z przyczyn zdrowotnych zmuszona była zrezygnować z tej funkcji i 

opuścić ukochaną Kamienicę. Pani Maria to osoba opiekuńcza, powściągliwa, ale zarazem wszechstronna. Życzymy jej 

szybkiego powrotu do zdrowia!
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Kącik poezji

Kamienica

Noc. Ciemność i cisza
I moje z Tobą pożegnanie

Tu dzieci wołały „dzień dobry Pani”
Tu zostawiam milion łez w poduszce

Dwa miliony wątpliwości
I bicie serca nocą

Tu każdy kamyk mówił mi dobranoc
Każdy liść opowiadał historię swego drzewa

Każda ścieżka prowadziła do celu
Słońce znad dębu budziło mnie do życia

Deszcz strumieniem spływał do rzeki

Mimowolnie łza się pojawia
Nie płacz Kamienico

Zostawiam Ci kosz miłości
z aniołów orszakiem

Raduj się,kwitną całe sady pomysłów
Niebawem wzrośniesz w siłę

By odorać ugory Twojej wrażliwości
I ożywisz się owocami ludzkich starań.

Zbudzona szeptem Twoich myśli
odjeżdżam...będę pamiętać

czymże jest  ukochane miejsce
tonące w oceanie ciszy.

                                                  Maria Hanczewska
  20 listopada 2012r.
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Samorządowy Informator SMS

Nocne dyżury tucholskich aptek

Poniżej zamieszczamy rozkład nocnych dyżurów aptek działających na terenie Tucholi.

 

APTEKA ADRES 
NR 

KONTAKTOWY DYŻURY 

ASKLEPIOS ul. Pocztowa 1 52 33 43736 styczeń, lipiec 

MILLENIUM ul. Świecka 31 52 33 61327 luty, sierpień 

PANACEUM ul. Piastowska 25/31 52 33 45765 marzec, wrzesień 
WRACAM DO 
ZDROWIA ul. Warszawska 15 52 33 43131 

kwiecień, 
październik 

DBAM O ZDROWIE 
KS. Ppłk. Józefa 
Wryczy 52 33 61363 maj, listopad 

TUCHOLSKA al. LOP 10 A 52 33 41416 czerwiec, grudzień 

Podczas dyżurów apteki będą pracować  w rytmie całodobowym, 
czyli od godz. 8.00 pierwszego dnia następnego miesiąca. 

Ustalenia dotyczą wyłącznie aptek tucholskich.
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Za niedługi czas mieszkańcy naszej gminy przy pomocy Samorządowego Informatora SMS, będą mogli 
otrzymywać informacje o:

· zagrożeniach - wichury, powodzie, śnieżyce, katastrofy, epidemie

· awariach i remontach - pęknięta rura i brak wody, brak ciepła, droga zamknięta z powodu remontu

· imprezach - kulturalnych, sportowych, turystycznych i akcjach organizowanych przez gminę,

· i wiele innych - np. sesje rady lub posiedzenia komisji w ważnych sprawach.

Jednym z założeń Samorządowego Informatora SMS jest również to, że jest on zupełnie wolny od treści 
reklamowych i ma służyć tylko komunikacji między gminą a jej mieszkańcami.

Jak zarejestrować się w Samorządowym Informatorze SMS jako Użytkownik?

Aby zarejestrować się w systemie, należy wysłać za pomocą swojego telefonu komórkowego wiadomość SMS o 
treści „TAK.IDENTYFIKATOR_GMINY” na numer telefonu 661 000 112. Po prawidłowym zarejestrowaniu 
Użytkownik otrzymuje wiadomość zwrotną o skutecznym zarejestrowaniu się w systemie. Od tej chwili będzie 
można odbierać wiadomości przesyłane nam przez władze samorządowe. 

Jaki koszt ponosi Użytkownik korzystając z Samorządowego Informatora SMS?

Użytkownik ponosi tylko koszt wiadomości SMS, przy pomocy której rejestruje się lub wyrejestrowuje się z 
systemu. Jest to cena zwykłej wiadomości SMS, właściwa dla operatora telefonii komórkowej, w której Użytkownik 
ma telefon komórkowy.

Do jakich sieci telefonii komórkowej mogą być wysyłane wiadomości?

SMS-y są wysyłane do wszystkich polskich operatorów telefonii GSM: Era obecnie T-mobile (Tak-Tak, Heyah), 
Orange (POP, Orange GO), Plus (Simplus, Sami-Swoi, 36-6), Play, Mobilking, myAVON, MBank Mobile, 
WPmobi, Mova, etc.
Wiadomości SMS z Samorządowego Informatora SMS nie są wysyłane za granice Polski.

Jak SMS-y są wysyłane z systemu ?

Treść wiadomości jest zatwierdzana przez upoważnione osoby, a następnie przy użyciu bezpiecznego hasła i loginu 
wysyłana jest przez administratora systemu do zarejestrowanych w nim Użytkowników.
Identyfikator gminy oraz termin startu systemu SMS zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej 
www.gostycyn.pl



Nowe nazwy ulic w sołectwie Piła nadane  uchwałą Nr XV/116/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie zmiany i nadania nowych nazw urzędowych ulicom oraz nadania nazw osiedlom w miejscowości Piła, Gmina 
Gostycyn.
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ZE STAREJ FOTOGRAFII ….

KAMIENICA

Chcielibyśmy, aby w kolejnych numerach 
biuletynu zamieszczane były fotografie 

pochodzące z każdej miejscowości naszej 
gminy. Zachęcamy Państwa do 

udostępniania zdjęć 
z prywatnych zbiorów w rubryce 

„ZE STAREJ FOTOGRAFII”
W tej sprawie prosimy o wiadomość 

pod numerem tel. (52)3367318

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywantych

1 Maja 1954,ustrojone rowery widać 
jeszcze oryginalne schody pałacowe 

od wejścia głównego

22.IV.1952 pałac od strony parku,
na zdjęciu Lottchen

 i p.Hildegarda Kiligowska

na zdjęciu Urszula Kloska 
obecnie Ciżmowska

biały magazyn

pan Leon Prądziński, wieża 
ciśnień i dom mieszkalny

poświęcenie krzyża w 
Kamienicy przy szosie 

w 1939r. Święcił 
ks.proboszcz Brząkała

przy samochodzie p.Styloch  jeden 
z pierwszych kierowników PGR

sadzenie lasu w Kamienicy 
zaraz po II wojnie

nieistniejący dom, gdzie mieszkał
 pan K.Antkowiak
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