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Ucichły dźwięki sylwestrowego balu,
już nie słychać huku fajerwerków…

nadszedł Nowy Rok.
Życzę Wam Drodzy Mieszkańcy Gminy Gostycyn,

wspaniałego roku, który przyniesie radość,
miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń,

a gdy się one już spełnią,
niech dorzuci garść nowych,

bo tylko one nadają życiu sens!
Wójt Gminy Gostycyn

Jacek Czerwiński
oraz pracownicy urzędu 
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KALENDARIUM
1/ Pożyteczne ferie 2013 
5 projektów z naszej gminy skorzystało z dotacji 
Fundacji Wspomagania Wsi na realizację zajęć 
dla dzieci podczas tegorocznych ferii! 

Głównym zadaniem tegorocznego konkur-
su było odnalezienie wśród mieszkańców swojej  
miejscowości osób lub grupy osób szczególnie wy-
różniających się poprzez swoje pasje, działania na 
rzecz innych, wykonywany zawód, działalność arty-
styczną, społeczną lub gospodarczą. Fundacja popro-
siła także o zorganizowanie spotkań lub warsztatów  
z tymi osobami, aby poznać ich działania,  
nauczyć się od nich czegoś nowego, przedstawić 
swojej społeczności. Drugim zadaniem w kon-
kursie było zorganizowanie chociaż jednego dnia 
„zdrowego żywienia”, trzecim natomiast obserwo-
wanie, w jakich warunkach przebywają zwierzęta  
domowe. Do naszej gminy trafiło 9 913 zł. Projekty 
realizowały: Rada Sołecka w Wielkim Mędromie-
rzu oraz świetlice wiejskie w Bagienicy, Małej Kloni, 
Kamienicy i Przyrowie.

2/ Podsumowanie 21. Finału WOŚP  
w Gostycynie

„Rockowa Uczta” - pod takim hasłem, podczas 
21 Finału WOŚP bawili się przybyli do Gminne-
go Ośrodka Kultury w Gostycynie goście. Impreza  
rozpoczęła się o 16:30. Fanatycy mocnych brzmień 
mieli okazję posłuchać ciekawych zespołów  
z Chojnic, Osia i Gostycyna. W przerwach odbywały się  
licytacje gadżetów WOŚP-u: koszulek, kalendarzy,  
płyt z Woodstocku, C14 i innych. Wystąpił też kabaret  
Pasiaste Kalesony z Kamienicy, który zaprezentował 
dwa skecze: Kopciuszek oraz Adam i Ewa.

Gdy na sali widowiskowej zabawa trwała w najlepsze, 
w jednym z pomieszczeń domu kultury ciężko praco-
wały panie liczące pieniądze ze zbiórki. Udało się zebrać 
rekordową, jak dotąd kwotę –6138,24zł. Przypominamy, 
że w tym roku (w Gostycynie po raz 7) zbieraliśmy „dla 
ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej senio-
rów”. Pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na sprzęt 
medyczny dla dzieci oraz, po raz pierwszy - dla seniorów. 
Na zakończenie, o godzinie 2000 odbyło się Mini Świa-
tełko do Nieba. Przed fajerwerkami, na skwerku przed 
GOK-iem dzieci, dla uczczenia 21 Finału WOŚP puściły  
w niebo 21 balonów. 

3/ Hobby - sposób na smutki
W dniach 14-25 stycznia br. w Świetlicy  

Wiejskiej w Bagienicy odbywały się ferie zimowe.  
Realizowano projekt pn. „Hobby - sposób na smutki”, 
finansowany z Funduszu Wspomagania Wsi. Dzieci  
i młodzież miały okazję poznać pasje mieszkań-
ców naszej wsi. Ludzi których hobby to m.in. milita-
ria, fotografia, plastyka, kulinaria. Uczestnicy razem  
z pasjonatami fotografowały więc przyrodę, kleiły  
z modeliny postacie z bajek, czy też tworzyły modeli-
nową biżuterię. Codziennie też otrzymywały posiłek. 
Ukoronowaniem zajęć był wyjazd na kręgle do Tucholi

4/ Witajcie w naszej bajce 
Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie  

w 2013r. realizowała projekt pn. „W 80 baśni  
dookoła świata” dofinansowany w programie „Ak-
tywna Biblioteka” Programu Rozwoju Bibliotek.  
Z tej okazji w naszej bibliotece powstał „Kącik  
Małego Czytelnika”. 

5/ Logo na konkurs 
Od lutego w ramach projektu „E-biblioteka –  

z myślą o przyszłości” trwały warsztaty z grafiki kom-
puterowej, przezna-
czone dla uczniów od 
13 do 19 roku życia. 
Zajęcia prowadziła  
Urszula Ostroska, grafik  
z wieloletnim dświadcze-
niem zawodwym. Celem 
zadania było stworzenie  
w programie Inscape-
logotypubiblioteki oraz 
ulotki i torby ekologicz-
nej, promujących naszą 
instytucję. 
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6/ Obchody wyzwolenia Gostycyna
11 lutego br. o godz. 10.00 odbyły się obcho-

dy rocznicy wyzwolenia Gostycyna. Delegacje  
i mieszkańcy zebrali się przed budynkiem  
Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, 
skąd przeszły pod pomnik „W hołdzie ofiarom  
faszyzmu obrońcom ojczyzny”. Zebranych przed-
stawicieli samorządu, gminnych instytucji,  
kombatantów, dzieci i młodzież przywitał prze-
wodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych - Benedykt Grabowski. 
Następnie delegacje złożyły kwiaty i wieńce, po 
czym przemówienie okolicznościowe wygłosił  
Dyrektor Zespołu Szkół w Gostycynie Marek Sass. 
Na zakończenie wszyscy spotkali się przy kawie 
w sali kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Gostycynie.

7/ Na Świętego Walentego szukaj w 
gwiazdach ukochanego

9 lutego 2013r. na Hali Sportowo - Rehabilitacyj-
nej odbyła się Impreza Rekreacyjno – Wypoczyn-
kowa pod nazwą „Na Świętego Walentego szukaj w 
gwiazdach ukochanego”. Podczas kiermaszu zaku-
pić można było upominki walentynkowe, swojskie 
kuchy i kluchy. Dodatkowo, panie ze Szkoły Filialnej 
w Wielkiej Kloni utworzyły „Kącik fotograficzny”, 
w którym można było przebrać się w przygotowa-
ne przez nie stroje i zrobić sobie zdjęcie z ukochaną 
osobą. Przez cały czas w Astrobazie trwało poszu-
kiwanie w gwiazdach ukochanego za pomocą tele-
skopu.

Na scenie prezentowały się uczennice nagrodzone 
w Powiatowym Konkursie Poezji Walentynkowej, 
wokalna grupa dziecięca „Mjuzik” i solistki ze Studia. 
Wystąpiły również laureatki Wojewódzkiego Tur-
nieju Recytatorskiego „Strofka”. Uczniowie Zespołu 
Szkół zabawiali gości scenkami humorystycznymi 

pt. „Adam i Ewa” oraz pisanie listu z „Zemsty”.  
W przerwach prowadzonokonkurencje sportowe 
dla dzieci i młodzieży. Na aukcji sprzedano 2 torty 
oraz obrazy martwej natury uczniów klas II Zespołu  
Szkół w Gostycynie. Na zakończenie około godziny 
20.00 młodzież i dorośli puszczali lampiony szczę-
ścia z życzeniami. Odbył się też mini pokaz sztucz-
nych ogni. A wszystko to dzięki wsparciu lokalnej 
sponsorów. Organizatorami imprezy byli: Zespół 
Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie, Rada Rodzi-
ców, Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie i Rada  
Sołecka Gostycyn

8/ CERTYFIKAT ISO 9001:2008 OBRO-
NIONY I UTRZYMANY

22 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy  
w Gostycynie odbył się audyt recertyfikujący,  
którego przedmiotem było sprawdzenie funkcjo-
nowania Systemu Zarządzania Jakością (Quality 
Management System) w odniesieniu do  wymagań 
normy ISO 9001:2008, po roku od wdrożenia Syste-
mu. Zakres recertyfikacji to „Zapewnienie profesjo-
nalnej, przyjaznej i zgodnej z przepisami prawnymi, 
obsługi społeczności lokalnej”. Certyfikację ponow-
nie, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, przepro-
wadziła firma Moody International Polska Sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu, która należy do grupy  
renomowanych firm certyfikujących, funkcjonują-
cych na rynku polskim.

Wszystkie obszary działalności Urzędu Gmi-
ny zostały skontrolowane zgodnie z programem 
audytu. Ogólna ocena Systemu Zarządzania  
Jakością wskazała prawidłowe funkcjonowanie  
Systemu oraz pełne udokumentowanie i utrzyma-
nie zapisów z procesów i procedur, funkcjonują-
cych w organizacji. Efektywność systemu oraz jego 
połączenie z prowadzeniem Kontroli zarządczej  
w Urzędzie Gminy w Gostycynie, zostały szczegól-
nie wyróżnione przez audytora wiodącego – Panią 
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Ewę Działdowską z firmy Moody International. 
Uwagę audytora przykuła również poprawność  
i wyjątkowa staranność prowadzenia akt oraz  
dokumentacji.

Podczas przeprowadzonego audytu nie 
stwierdzono żadnych niezgodności w systemie  
z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

9/ Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej

W dniu 12 marca 2013 roku odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Swoją wiedzę prezentowała młodzież szkół 
podstawowych oraz gimnazjum. Turniej przebie-
gał w dwóch etapach: część pisemna – test oraz 
część ustna  - odpowiedzi na wylosowane pytania.  
Najlepszy w kategorii uczniów klas gimnazjalnych 
okazał się Dawid Kalas, natomiast w kategorii szkół 
podstawowych - Julia Rybacka. 

10/ Pomogą Ci wykonać prezentację
10 tygodni, a zarazem 10 spotkań zleciało, jak 

mrugnięcie okiem. Jednak wiedza pozyskana na 
zajęciach pozostanie. Warsztaty komputerowe  
w ramach projektu „Mój pierwszy krok w Interne-
cie”, dofinansowanego przez Polskę Cyfrową Rów-
nych Szans ukończyło 9 osób. Przez te 10 spotkań 
kursantom udało się zgłębić tajniki wielu progra-
mów, m. In.: Word, Power Point, założyli poczty 
internetowe oraz konta na Facebooku. Swobodnie 
dokonają przez Internet zakupów, a nawet założą 
internetowy rachunek bankowy.

11/ Akademia z okazji rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja

W dniu 30 kwietnia br. o godz. 16:00 w sali  
widowiskowej GOK-u odbyła się Akademia z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W progra-
mie słowno – muzycznym „Witaj Majowa Jutrzen-
ko” wystąpiliuczniowie Zespołu Szkół w Gostycy-
nie, chór pracowników oświaty „Cantabile” oraz 
Zespół Wokalny Seniorów. 

12/ Podziękowania dla naszych strażaków
Z okazji   Dnia StrażakaWójt Gminy Gosty-

cyn, Jacek Czerwiński oraz Przewodniczący Rady  

Gminy Gostycyn, Andrzej Bonna podziękowali 
dh Henrykowi Wiese za wieloletnią działalność na 
rzecz mieszkańców w szeregach OSP Gostycyn, dh 
Wiesławowi Anhaltowi za nieoceniony wkład w za-
bezpieczanie ciągłości działalności OSP Gostycyn. 
Serdeczne gratulacje   za uzyskanie tytułu „Stra-
żaka Roku 2012 powiatu tucholskiego” złożono  
Grzegorzowi Rybackiemu – Prezesowi OSP  
Gostycyn. Wraz z życzeniami dalszych sukcesów  
i satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym wszyscy otrzymali 
skromne upominki.

Od lewej Grzegorz Rybacki, Wiesław Anhalt, Henryk Wiese

13/ Prace remontowe dróg gruntowych
Istotnym zadaniem dla Gminy jest bieżące 

utrzymanie dróg gruntowych.  W tym roku udało   
się wykonać remont wjazdu z płyt jumbo przy ulicy 
Bydgoskiej w Gostycynie, a także utwardzono drogę 
gminną do młyna w Kamienicy, układając   trwałe 
płyty betonowe. Wykonano także   remonty dróg, 
poprzez ich równanie i walcowanie w Gostycynie, 
Pile, Pruszczu, w Wielkim Mędromierzu,  Małej  
i Wielkiej Kloni. Kamień na drogi otrzymały sołec-
twa: Gostycyn, Wielka Klonia, Przyrowa, Łyskowo, 

Układanie płyt betonowych na drodze gminnej prowadzącej do pozo-
stałości grodziska „Burchat”
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Mała Klonia, Bagienica , Pruszcz, i Wielki Mędro-
mierz. W roku 2013r. w budżecie przeznaczono 
3-krotnie więcej środków finansowych na zakup 
materiału do remontu dróg gruntowych.

14/ Tydzień Bibliotek w Gostycynie 
Z okazji Tygodnia Bibliotek, dzieci z  całej Gmi-

ny Gostycyn odwiedziły Gminną Bibliotekę w Go-
stycynie.Dzieci miały okazje zapoznać się z  Kąci-
kiem Małego Czytelnika oraz wypożyczyć pierwszą 
książkę. Gościliśmy uczestników projektu „Razem 
z mamą: widzę, czuję i  maluję”, dzieci i  rodziców  
z Małej Kloni, Bagienicy i Przyrowy. Grupa pozna-
wała bibliotekę i świetnie się bawiła. Potem przy-
szedł czas na zajęcia w ramach projektu „W 80 baśni  
dookoła świata”. Były rozgrywki sportowe, poszukiwa-
nie skarbów, zabawy integracyjne i oczywiście czytanie  
bajek. Ponadto odbyło się kobiece spotkaniem z cyklu 
„Ludzie z pasją”. Panie wykonywały rękodzieło metodą 
decoupage. Kolejny tydzień rozpoczął się z dziećmi  
z klas I-III. Oficjalnie Dzień Bibliotekarza obchodzony 
jest 8 maja, ale nasze świętowanie odbyło się 13 maja 
na zajęciach plastycznych. Z tej okazji każdy otrzymał 
zakładkę do książki, ale również sam mógł zrobić taką 
własnoręcznie z kolorowego papieru, spinacza i kleju. 
Zajęcia zakończyliśmy opowiadaniem wymyślonej 
przez nas bajki.

15/ Wybierz życie
W dniach 16 maja 2013r., 15 i 20 wrze-

śnia 2013r. w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,  
w naszej gminie stacjonowały najnowocześniejsze  
cytomammobusy: z Centrum Onkologii w Bydgosz-
czy oraz Centrum Usług Medycznych „FADO”. Bada-
nia zostały sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia. 
Mieszkanki naszej gminy w wieku od 50 do 69 lat 

miały możliwość bezpłatnego badania mammogra-
ficznego, a panie wieku od 25 do 59 lat cytologicz-
nego. W przyszłości planuje się kolejne akcje tego 
typu. Już teraz zapraszamy do skorzystania z nich  
w ramach kampanii społecznej Wybierz Życie.

16/ Wstąp do Młodzieżowej Drużyny  
Pożarniczej !

 Dla młodzieży chcącej robić coś wyjątkowego, 
bezinteresownie pomagać innym i lubiącej dresz-
czyk emocji, pojawiła się możliwość wstąpienia  
do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostycynie.  

MDP przy OSP w Gostycynie została reaktywowana 
na początku bieżącego roku i w chwili obecnej liczy 
12 członków, głównie dzieci z Gostycyna, Kamienicy 
i Łyskowa. Obecnie działalność OSP „Gostycyn” 
nakierowana jest w sposób szczególny na dzieci 
i młodzież będące w strukturach Jednostki. Poza 
standardową działalnością (tj. zbiórki, szkolenia, 
ćwiczenia czy wyjścia reprezentacyjne) OSP zapewni 
członkom MDP uczestnictwo w ciekawych impre-
zach, jak również możliwość rozwoju na wielu płasz-
czyznach życia codziennego. Jak zapewniają władze 
OSP mnóstwo działań wykonywanych jest i będzie 
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specjalnie dla tej grupy członków. Zajęcia prowadzo-
ne są przez druhów OSP w Gostycynie, przy pomocy  
dh Pawła Piesika. Pierwsze spotkania polegają na 
przygotowaniu do zawodów MDP oraz zaznajomie-
niu się ze sprzętem pożarniczym i zagadnieniami  
dotyczącymi służby strażaka. Do drużyny trwa ciągły 
nabór, do której mogą należeć dzieci w wieku 10-16 
lat. Drużyna istnieje w celu szerszego zainteresowania 
młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinte-
resownej służby w  szeregach OSP. 

17/ Zakończenie projektu „Razem z mamą 
widzę, czuję i maluję”

W świetlicach w Bagienicy i Małej Kloni, został  
zrealizowany projekt pod tytułem „Razem z mamą 
widzę, czuję i maluję”, dzięki dofinansowaniu przez 
Fundację im. J.K. Steczkowskiego.Projekt był realizo-
wany od lutego. W tym czasie mamy wraz z młodszy-
mi dziećmi brały udział w licznych zajęciach przygo-
towanych specjalnie dla nich w tak zwanym „Kąciku 
malucha” .

18/ PKS Bydgoszcz uruchomił kursy na  
linii Bydgoszcz - Tuchola

Z dniem 01.06.2013 r. została uruchomiona linia 
komunikacyjna Bydgoszcz-Mąkowarsko-Pruszcz-
-Tuchola obsługiwana przez Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy  
Sp. z o.o. Realizacja połączeń odbywa się będzie  
w dni nauki szkolnej. Pierwsze połączenie Tuchola-
-Bydgoszcz  o  05:55,  z pewnością ułatwi dojazd do 
pracy i szkół naszym mieszkańcom.

19/ Przedszkolacy prowadzą walkę z pale-
niem tytoniu

W dniu 28.05.2013 przedszkolacy zgromadziły 
się przed Urzędem Gminy.  Dzieci złożyły na ręce 

Władz Samorządowych Apel o wsparcie działań  
w zakresie walki z paleniem tytoniu i promowaniem 
nowoczesnego, zdrowotnego stylu życia bez dymu 
tytoniowego. Dzieci z transparentami przemaszero-
wały ulicami  Gostycyna  i rozdawały mieszkańcom  
ulotki na temat szkodliwości palenia.

Przedszkolaki przed budynkiem Urzędu Gminy

20/ Siłownia w Wielkiej Kloni znowu 
otwarta !

Od 1 czerwca 2013 r. siłownią w Wielkiej Kloni za-
wiadują strażacy z OSP Wielka Klonia. Zgodnie z pod-
pisaną umową z Urzędem Gminy w Gostycynie, będą 
oni otwierać w wyznaczonych dniach i godzinach 
przejęte pomieszczenie siłowni  i pilnować w nim ładu 
i porządku.   Za korzystanie z siłowni strażacy będą 
pobierać opłaty. Zebrane w ten sposób środki finanso-
we zostaną przeznaczone na cele statutowe OSP.

21/ Jednogłośne udzielenie absolutorium
Rada Gminy Gostycyn jednogłośnie udzieliła Wój-

towi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy podczas przemówie-
nia powiedział, że poprzez absolutorium radni wyra-
żają ocenę z finansowego wykonania budżetu, a nie 
oceniają sprawności sprawowania mandatu włodarza. 
Nadmienił, że pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej 
oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która jest organem nadzoru finansowego nad 
jednostkami samorządu terytorialnego upoważniła 
Radę do udzielenia absolutorium Wójtowi.Po podsu-
mowaniu absolutorium Przewodniczący Rady złożył 
życzenia oraz wspólnie z Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej wręczył kwiaty Wójtowi i Skarbnikowi 
Gminy. Sesja rady gminy, podczas której udzielono 
absolutorium wójtowi, odbyła się gościnnie w „Dom-
ku Miodowym” w Wielkim Mędromierzu.
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22/ Rodzinne czytanie pod chmurką
Biblioteka Publiczna w Gostycynie zakończyła pro-

jekt pn. „W 80 baśni dookoła świata”, dofinansowany 
z Programu Rozwoju Bibliotek. Na zakończenie pro-
jektu, na plaży strzeżonej nad Jeziorem Środkowym 
w Pile sekretarz Borowiackiego WOPR, opowiedział 
uczestnikom projektu o tym, jak bezpiecznie korzy-
stać latem z jeziora, pokazał sprzęt ratowniczy, a na-
wet pozwolił dzieciom przymierzyć się do motorówki 
wodnej.Nad jeziorem uroczyście rozstrzygnięty został 
konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”. 
Nie mogło zabraknąć zabaw integracyjnych i rucho-
wych. Piknik Czytelniczy nie odbyłby się bez głośnego 
czytania. Magdalena Górka z biblioteki przeczytała 
krótką bajkę „Wycieczka”. Wszystkie dzieci wzięły też 
udział w zajęciach plastycznych.

23/ Negatyw cały w bańkach 
Od lutego w bibliotece w Gostycynie, grupa 

dziewcząt z gimnazjum realizowała projekt „Po-
zytywnie nakręceni - warsztaty filmowo-fotograficz-
ne”. Grupa „Negatyw” ma za sobą już cykl warsztatów  
filmowych, które prowadziła między innymi, dokto-
rantka z  Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. Cały 
projekt zakończył się wernisażem oraz projekcją  
filmu o Gostycynie. Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Równać Szanse.

24/ „Milion przygód z książką” w Gostycynie
Biblioteka w Gostycynie zakwalifikowała się do 

akcji „Milion przygód z książką”. Dzięki temu, trafiło  
do nas 50 książek dla dzieci i młodzieży od Wydawnic-
twa Media Rodzina. Są wśród nich baśnie braci Grimm  
i Andersena, przygody Kota Prota, książki edukacyjne 
promujące zawody z serii «Mądra Mysz» i «Ja wiem», 
cykl książek «Nazywam się...» przedstawiających  
sylwetki ludzi, którzy zmienili świat, a także książki 
dla chłopców i dziewczyn poruszające ważne sprawy 
wieku dojrzewania.Akcja „Milion przygód z książ-
ką” jest zainicjowana przez Fundację LOTTO Milion 
Marzeń i  realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz 
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go. Celem akcji jest propagowanie i upowszechnianie  
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

25/ Jak odpędzić złe sny? Zajęcia plastycz-
ne dla dzieci w gostycyńskiej bibliotece.

„Magiczna sieć utkana przez Indian Ameryki 
Północnej, która oddziela złe sny od dobrych i po-
zwala zachować to, co jest wartościowe”. Od takiej 
legendy zaczęły się kolejne zajęcia plastyczne w go-
stycyńskiej bibliotece. W czerwcu br. dzieci same 
robiły łapacz snów – talizman, który zawieszony 
przy łóżku odpędza nocne mary i zachowuje tyl-
ko te dobre sny. Wystarczy obręcz, kolorowe kora-
liki, włóczka i talizman gotowy. Teraz mali artyści  
„łapią” w magiczną sieć swoje senne marzenia.  
Oby się spełniły…

26/ Jeżdżę z Głową
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycy-

nie znalazło   się w gronie wyróżnionych szkół,  
które w podziękowaniu za zaangażowanie wniesione  
w realizację programu „Jeżdżę z Głową” oraz pro-
pagowanie wartości programu wśród wszystkich 
uczniów, rodziców i mieszkańców gminy, otrzy-
mają tablicę multimedialną i rower. Nauczyciele  
i uczniowie Gimnazjum twórczo zaangażowali się 
w rozwój projektu. Wzorcowo zrealizowali pro-
gram promujący rozważne zachowania na drodze  
i wzajemny szacunek wśród wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego – rowerzystów, kierowców 
i pieszych.Wyniki plebiscytu przeprowadzonego 
wśród wszystkich szkół realizujących program, 
pokazały siłę społeczeństwa obywatelskiego i sieci 
społecznych w Gminie Gostycyn, z której z pewno-
ścią możemy być wszyscy dumni.
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27/ Tajemnicze ombre - warsztaty w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej

Warsztaty z cyklu „Ludzie z pasją”
Za nami wakacyjne spotkanie kobiet, które chęt-

nie spędzają swój wolny czas wśród innych pań. 
Było naprawdę aktywnie i przyjemnie. 17 lipca  br. 
odbyły się w bibliotece kolejne warsztaty w ramach 
cyklu „Ludzie z pasją”. Tym razem Joanna Szablew-
ska pokazywała uczestniczkom, jak pięknie poma-
lować paznokcie metodą ombre. Wcześniej odbyły 
się już warsztaty dekoracyjne z Anną Barczyk, która 
z wielką pasją i zaangażowaniem dekoruje, maluje 
i przestawia duże albo małe rzeczy w swoim miesz-
kaniu. Planowane są jeszcze spotkania z Romą 
Giersz. Będą to zajęcia kulinarne. A na nich wypie-
kać będzie możnaciastka waniliowe w kremem róża-
nym oraz bajaderkowe kule. Przed świętami Bożego 
Narodzenia odbędzie się spotkanie po raz ostatni. 
Będą to również zajęcia powiązane tematycznie  
z kuchnią. Tym razem próba sił w wyrabianiu  
wigilijnych pierogów. Serdecznie zapraszamy!

28/ Nasze świetlice wypiękniały 
Zakończyły się prace związane z remontami 

świetlic w Łyskowie, Przyrowie i w Pruszczu. Inwe
stycje zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej  w ramach projektu 
„Aktywność i współpraca zawsze się opłaca- rekre-
acyjne zagospodarowanie terenów oraz doposaże-
nie świetlic wiejskich w m. Pruszcz, Łyskowo, Wielki 
Mędromierz, Gostycyn oraz Mała i Wielka Klonia”. 
Ogólna wartość inwestycji wyniosła 392.052,53 zł, 
w tym dofinansowanie z programu „Odnowa i roz
wój wsi” w wysokości 75 procent kosztów net-
to. Świetlice przeszły generalny remont począwszy 
od wymiany instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, 

remontu ścian i sufitów do położenia płytek na 
podłogach. Zostały wymienione drzwi i okna, 
remont elewacji i dachu w Łyskowie. Pomieszczenia 
zostały wyposażone w nowe meble, zakupiono 
wyposażenie do siłowni w Pruszczu oraz sprzęt 
sportowy do świetlic. Z przeznaczeniem dla 
młodzieży i najmłodszych zakupiono zabawki 
edukacyjne, gry, klocki, książki, piłki, siatki do 
tenisa, paletki. Świetlicowe biblioteczki wzbogaciły 
się   o nowe słowniki, leksykony i bajki dla dzieci. 
Na ścianach zawisły telewizory LCD, a na nowych 

biurkach zestawy komputerowe. Dodatkowo 
na organizowane imprezy plenerowe Sołectwa 
otrzymały   namioty(pawilony). Otoczenie wokół 
świetlic zostało pięknie zagospodarowane. 
W Łyskowie wokół boiska wielofunkcyjnego 
używanego również przez mieszkańców do gry  
w tenisa ziemnego zamontowano piłkołapy. Nato-

Mieszkańcy Pruszcza korzystają z nowoutworzonej siłowni  
w Pruszczu

Świetlica w Przyrowie
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miast maluszki z Przyrowy mogą korzystać z nowej  
huśtawki.

Realizacja projektu przyniosła udogodnienia rów-
nież dla dorosłych mieszkańców wsi. W zakresie 
komunikacji wykonano, utwardzone kostką beto-
nową i płytami ażurowymi, parkingi dla samocho-
dów i rowerów. Zarówno budynki jak i otoczenie 
wokół nich wyglądają bardzo pięknie, mieszkańcy 
mogą być dumni z tak imponująco wyglądających  
i funkcjonalnych obiektów. 

W ramach II etapu zostały  wykonane zadaszenia   
w miejscowościach Wielki Mędromierz oraz Mała i 
Wielka Klonia. Będą one służyły do zabaw tanecz-
nych bądź jako małe sceny do występów muzycz-
nych.  Na zewnątrz zostały ustawione ławki, stojaki 
na rowery, a także  tablice informacyjne i grille30/ 

29/ Piknik Wakacyjny 2013 w Pile
W sobotnie popołudnie 3 sierpnia br. mieszkań-

cy i właściciele działek w Pile spotkali się na inte-
gracyjnym Pikniku Wakacyjnym zorganizowanym 
przez sołtysa wsi Violettę Karwasz, radę sołecką 
 i p. Leszka Ocińskiego. Impreza odbyła się w uro-
czym miejscu na osiedlu Nogawica Letnisko. Jak co 
roku zorganizowano konkursy dla dzieci i dorosłych 
z nagrodami. Nie zabrakło też różnych smakołyków 

na stole. Spotkanie biesiadników umiliły dźwięki 
gitary oraz wspólne śpiewanie. Jedną z głównych 
atrakcji było przeciąganie liny między biesiadnikami 
z os. Leśnego i os. Nogawica Letnisko. W doskonałych 
humorach i słonecznych nastrojach uczestnicy impre-
zy bawili się do późnych godzin nocnych.

31/ Uroczyste obchody z okazji 74 roczni-
cy wybuchu II wojny światowej

2 września 2013r. o  godz. 10.00 pod pomnikiem 
poległych w Gostycynie odbyły się uroczyste obcho-
dy z okazji 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Kombatanci wraz z  pocztem sztandarowym, władze 
samorządowe, delegacje instytucji publicznych, har-
cerze z Zespołu Szkół w Gostycynie i mieszkańcy od-
dali hołd tym, którzy poświęcili swoje życie dla dobra  
ojczyzny. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy 
kawie w sali kominkowej GOK-u.

32/ Zakończył się remont ulicy Zielonej  
w Pruszczu

Zakończył się remont ul. Zielonej w Pruszczu. 
Piaskowa nierówna nawierzchnia została zastąpio-
na kostką betonową typu polbruk, trawniki zieleni 
zdobią ulicę, a próg zwalniający zwiększa bezpie-
czeństwo pieszych i kierowców.Koszt inwestycji: 
131 461,75 zł. Droga została wybudowana ze środ-
ków finansowych gminy Gostycyn.

33/ Gmina Gostycyn inwestuje w ograni-
czanie odpływu zanieczyszczonej wody  
z pól do rzeki Kamionki

Gmina Gostycyn otrzymała dotację na pro-
jekt polegający na „Zabezpieczeniu i zachowaniu  
obszarów objętych szczególnymi formami ochro-
ny przyrody poprzez ograniczenie odpływu  

Nowa elewacja świetlicy w Łyskowie.
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zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki  
w miejscowościach Przyrowa i Wielki Mędromierz 
oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno – reten-
cyjnych”. Zadanie będzie finansowane za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka 
Rybka”, w ramach operacji „Ochrona środowiska 
lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach za-
leżnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrak-
cyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjne-
go sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej” z programu „PO 
RYBY”.   Zgodnie z podpisaną przez wójta Jacka 
Czerwińskiego umową o dofinansowanie, gmina 
Gostycyn otrzyma 537  840 zł. dotacji na realiza-
cję inwestycji melioracyjnej. Dotacja pokrywa 85 
% kosztów netto. Całkowita szacunkowa wartość  
projektu wynosi 737 793,78 zł.

34/ Tydzień Zakazanych Książek - relacja
Głośne czytanie zakazanych bajek w Gostycynie. 

Już po raz drugi mieliśmy okazję włączyć się  
w Gostycynie w akcję Tydzień Zakazanych Ksią-
żek, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. 
Głównym jej celem jest zainteresowanie ciekawy-
mi przypadkami z historii literatury, zachęcenie 
do czytania, także książek, którym przypięto łat-
kę niepoprawności politycznej, obyczajowej etc.  
A w Gostycynie przewidzieliśmy coś dla starszych –  
– wystawę zakazanych książek oraz ciekawostki  
o nich i dla młodszych – głośne czytanie zakazanych 
bajek. Dzieci doskonałe bawiły się podczas zabaw 
integracyjnych przygotowanych na podstawie Czer-
wonego Kapturka, Jasia i Małgosi i innych bajek.  
Z uwagą wysłuchały także fragmentu Kopciuszka,  
w wersji współczesnej czyli mniej drastycznej.  
Polecamy starszym odszukać pierwotną wersję tej 
bajki i z uwagą przeczytać fragment o przymierza-
niu pantofelka… Znalazł się czas również na zaję-
cia plastyczne, a Kopciuszki z rolek po ręcznikach  
papierowych wyszły pięknie.

35/ Odkurz stare albumy
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Burchat” 

otrzymało z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
dotację na projekt „Gostycyn w słowie – fotografii 
- obrazie”. Zadanie polegało na wydaniu publikacji  
o Gostycynie w  formie albumu, który zawiera 
m.in. artykuły prasowe z okresu międzywojennego,  
stare i współczesne fotografie Gostycyna oraz nagra-
nia, przeprowadzone z najstarszymi mieszkańcami  
Gostycyna. Album do nabycia w miejscowych  

bibliotekach i ośrodku kultury.

36/ Boom Matuzalem II - relacja
Projekt „Boom Matuzalem II” – kontynuacja 

projektu „Boom Matuzalem” z 2012 roku Stowa-
rzyszenia Sołeczno – Kulturalnego „Burchat” z Go-
stycyna okazał się strzałem w dziesiątkę. Seniorzy  
z Gminy Gostycyn aktywnie biorą udział w poszcze-
gólnych zajęciach i wyjazdach. W połowie września 
br. odbyły się warsztaty plastyczne w Świetlicach 
Wiejskich w : Wielkiej Kloni, Pruszczu i Kamieni-
cy, podczas których seniorzy nauczyli się wyrabiać 
biżuterię z filcu. 25 września br. w Pruszczu odby-
ły się zajęcia sportowe nordicwalking zakończone 
piknikiem w Nadleśnictwie Pieńkowo. Zadanie do-
finansowane jest w kwocie 3000zł przez Samorząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

37/ Nowa ulica w Gostycynie
Na wrześniowej sesji radni zdecydowali o nadaniu 

drodze gminnej w Gostycynie nazwy ulica Platanowa. 
O zmianę wnioskowali mieszkańcy, na której znajduje 
się nowa ulica.  Właściciele działek w uzasadnieniu do 
wniosku napisali, że dotychczasowa lokalizacja posesji 
na obszarze tzw. Wybudowania, a co za tym idzie jego 
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rozległego położenia jest źródłem licznych nieporozu-
mień komunikacyjnych i stanowi utrudnienie w zlo-
kalizowaniu ich posesji. Nadanie nazwy ulicy ma na 
celu nadanie numerów porządkowych i adresów dla 
działek budowlanych zlokalizowanych przy tej drodze

38/ Nowy chodnik w Pruszczu
Dzięki współpracy, gminy Gostycyn z Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, udało się w tym 
roku wybudować 227 mb chodnika w miejscowości 
Pruszcz. Prace opiewające   na kwotę 87.702,50   zło-
tych . W zakresie robót wykonano odwodnienie, usta-
wienie obrzeży i krawężnika betonowego, ułożenie 
chodnika.Mamy nadzieję, ż w przyszłym roku uda się 
wybudować pozostały odcinek chodnika.

39/ Modernizacja drogi dojazdowej w Ka-
mienicy

Rozpoczęła się modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w Kamienicy.   Długość 
remontowanego odcinka to 600m . Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie 102  145,96 złotych,     na-
tomiast wkład własny gminy to 72  145,96 złotych.  
Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego wynosi 30 tys. zł. Prace zostały zakoń-
czone do 30 października 2013 roku.

40/ Akcja sprzątania świata CleanUp the 
World 2013

Ceniąc naturalne bogactwo jakim jest piękne 
jezioro Środkowe w Gostycynie z inicjatywy Urzę-
du Gminy, niemal corocznie organizowane są akcję 
oczyszczania dna i okolicy linii przybrzeżnej w/w 
akwenu z wykorzystaniem zaprzyjaźnionych płetwo-
nurków tucholskiego BWOPR oraz innych klubów 
nurkowych z Bydgoszczy i Gdańska. Nie inaczej było 
i w tym roku.

W dniu21 września br., dziesięciu płetwonurków 
zanurzyło się w gostycyńskim jeziorze w poszukiwa-
niu zalegających odpadów.Pozostała część osób przy-
byłych na akcję zadbała o posprzątanie linii brzegowej 
akwenu. Przedsięwzięcie, jak co roku wzbudziło spore 
zainteresowanie, zarówno ze strony mediów jak i lo-
kalnego społeczeństwa, Łącznie tego dnia wyciągnięto 
niemal 200 kg różnych odpadów, które wstępnie po-
segregowane, zostały przygotowane do wywiezienia.  
Na koniec uczestnicy zostali zaproszeni na pysz-
ną zupę z kiełbaskami, które przygotował tut. Urząd 
Gminy. 

41/ Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego  
w bibliotece

Kolejny już raz dzieci z klas I-III spotkały się  
na plastycznych zajęciach w gostycyńskiej bibliote-
ce. Tym razem 14 października br. obchodziliśmy 
Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i z tej okazji mali  
artyści uczyli się robić własnoręcznie kopertę. Stwo-
rzyliśmy także naszą wewnętrzną pocztę biblioteczną  
i teraz dzieci mogą zostawiać dla siebie tradycyjne listy.  
Na pewno sprawią one więcej radości niż krótki sms.

42/Zakończenie kursu komputerowego
Zakończył się kurs komputerowy dla osób powyżej 

40. roku życia. Zajęcia odbywały się w ramach projek-
tu „Mój pierwszy krok w Internecie”, dofinansowanego 
przez Polskę Cyfrową Równych Szans. Poprowadziły 
go Katarzyna Glazik z  Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Gostycynie oraz Klaudia Kwasigroch z Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Gostycynie.  Kurs obejmował 
10 spotkań. Udało nam się opracować najważniejsze 
zagadnienia z zakresu obsługi komputera oraz Inter-
netu. Założyliśmy pocztę internetową oraz Facebo-
ok’a. Kursanci potrafią tez wyszukiwać informacje  
w Internecie, korzystają z  programu Word, Skype 
oraz narzędzi Google.  Na ostatnim spotkaniu zarzą-
dzali folderami i  plikami oraz korzystali z nowych  
pendrivów.
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43/ Od stycznia 2014r. ruszają zajęcia edu-
kacyjno-zabawowe dla dzieci i rodziców 
 „Z bajką za pan brat”

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie 
otrzymała grant z Fundacji BGK im. Jana  
Kantego Steczkowskiego w ramach Konkursu Gran-
towego „Na dobry początek”. Wysokość grantu  
wynosi 9900,00 zł.

Projekt „Z bajką za pan brat” realizować będziemy 
w bibliotece głównej oraz wszystkich filiach od stycz-
nia do końca czerwca 2014r. Dzięki dotacji w filiach 
powstaną „Kąciki Małego Czytelnika”. W styczniu 
rozpoczną się cykliczne zajęcia edukacyjno-zaba-
wowe dla dzieci od 2 do 4 roku życia i ich rodziców. 
Dla uczestników przewidziano: zajęcia integracyjne, 
eksperymentalne oraz manualne i  głośne czytanie  
bajek terapeutycznych. Dla rodziców spotkania  
z  pedagogiem. Całość zakończy się festynem z oka-
zji Dnia Dziecka. Nabór już w styczniu. Zapraszamy  
do współpracy

 Nowe pojemniki wykonane z tworzywa sztuczne-
go, w wielu miejscach zastąpią stare drewniane skrzy-
nie, które zużywały się pod wpływem soli zawartej  
w piasku. Bardzo często dochodziło również do ich 
kradzieży.

44/ Przebudowa ulicy Słonecznej w Gosty-
cynie

Zakończył się remont ulicy Słonecznej 
w Gostycynie. Wykonawcą prac była firma 
„MARBRUK”, która swoje prace wyceniła na  
184 712,37zł. Nawierzchnia  ulicy Słonecznej zo-
stała wyrównana i dodatkowo utwardzona masą  
bitumiczno - asfaltową. Konieczna była również 
wymiana starego i zniszczonego przez upływ cza-
su chodnika. Uzupełnieniem inwestycji są parkingi 
powstałe przy Urzędzie Gminy i blokach nr 5 i 6.  

Dzięki modernizacji całe otoczenie nabrało ładne-
go i estetycznego wyglądu.   

45/ Gmina Gostycyn otrzymała Certyfikat 
Gminy Fair Play 2013

W dniu  6 grudnia 2013 roku w Sali Kongreso-
wej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się 
gala podczas, której wójt Jacek Czerwiński odebrał  
certyfikat „Gmina Fair Play” 2013. Kapituła kon-
kursu „Gmina Fair Play”, Krajowa Izba Gospodar-
cza oraz Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją  
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały Gminie 
Gostycyn tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2013” 
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skie-
rowaną do samorządów, które dbając o interesy 
społeczności lokalnych stwarzają na swoim tere-
nie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju dzia-
łalności gospodarczej i inwestycyjnej. Konkurs ma 
na celu ukazanie wzorcowych społeczności lokal-
nych, które promują zrównoważony rozwój gminy,  

w równym stopniu uwzględniający interesy lokal-
nych społeczności jak i biznesu. Szczególnie dużą 
wagę organizatorzy konkursu przywiązują do kwe-
stii, na ile dana gmina potrafi przyciągnąć inwesto-
rów i stwarza im możliwie najlepsze warunki dla 
prowadzenia działalności gospodarczej.

W postępowaniu konkursowym brane są pod 
uwagę zarówno ankiety wypełniane przez gminę, 
jak również informacje uzyskane od inwestorów, 
lokalnego biznesu, instytucji finansowych i edu-
kacyjnych oraz innych podmiotów. W tym celu 
przeprowadzany był audyt zewnętrzny połączony  
z losowym badaniem inwestorów, którzy zakończyli 
lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie gminy 
Gostycyn. O przyznaniu Gminie Gostycyn  przez 
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Kapitułę Konkursu tytułu i certyfikatu „Gmina Fair 
Play” zadecydowała odpowiednia ilość punktów 
przyznanych przez audytorów i inwestorów oraz 
ocena ankiety.

46/ Nowy wóz na potrzeby OSP!
W dniu 23 listopada br. odbyło się uroczyste po-

święcenie zestawu do ratownictwa wodno-ekolo-
gicznego dla OSP wGostycynie. Zestaw składa się 
z wozu bojowego – samochodu marki IVECO 65 
C17, łodzi ratowniczej z przyczepką do jej prze-
wozu oraz osprzętem. Uroczystość rozpoczęła się 
od zbiórki przed remizą członków OSP i MDP  
w Gostycynie i przemarszu do Kościoła Parafialnego  
w Gostycynie. Po dotarciu na teren kościoła, nastą-
piło uroczyste poświęcenie elementów zestawu  oraz 
odprawiona została msza święta w intencji stra-
żaków. Tą część uroczystości poprowadził ksiądz 
proboszcz Stanisław Jahns.Następnie strażacy wraz  
z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do remizy 
OSP, gdzie przygotowano poczęstunek.

Przybyłych gości tj. Wójta Gminy Jacka Czerwiń-
skiego,Księdza Stanisława Jahnsa, Przewodniczącego 

Rady Gminy Andrzeja Bonna, Sekretarza Gminy  Ire-
neusza Kucharskiego, Prezesa BS Koronowo o. Gosty-
cyn Rafała Malińskiego, przedstawiciela Komendan-
ta PSP w Tucholi mł.kpt. Lecha Różyckiego, Sołtysa 
Gostycyna Janinę Górecką, Komendanta Gminnego 
OSP dh Pawła Piesika, Prezesa Oddziału ZOSP RP dh 
Henryka Łożycę oraz członków OSP przywitał pre-
zes jednostki Grzegorz Rybacki. Następnie w asyście 
naczelnika Wiesława Anhalta, podziękował Wójtowi 
Gminy za wsparcie  jednostki w pozyskaniu nowego 
sprzętu,  wręczając pamiątkowe podziękowanie. War-
to podkreślić, że nowy zestaw otrzymał dofinansowa-
niez Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka”, 
w ramach  środków Programu Operacyjnego RYBY 
2007-2013 oraz budżetu gminy Gostycyn. Wartość za-
kupu wyniosła 481 811,76 zł.

DODATKOWE ŚRODKI NA 
REMONTY ŚWIETLIC!

W roku 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Gosty-
cynie zrealizował dwa projekty w ramach działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projek-

Nowy samochód do ratownictwa wodno – ekologicznego

Poświęcenie samochodu przez ks. Stanisława Jahns

Strażacy z OSP Gostycyn i zaproszeni goście
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tów”:pn. „Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Bagienica wraz z wyposażeniem” na 
kwotę 25 868,36 zł brutto oraz drugi pn. „Remont 
zaplecza świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielka 
Klonia wraz z wyposażeniem” w kwocie 25 772,08 
zł brutto.

W ramach realizacji obu projektów dokonano 
między innymi remontu zaplecza kuchennego, za-
kupiono niezbędny sprzęt i meble, sprzęt nagłaśnia-
jący, namioty, aparaty fotograficzne i  zestaw kom-
puterowy. Wkład własny do projektów pochodził z 
budżetu gminy Gostycyn.

JUBILEUSZ 30 LECIA KLUBU 
SENIORA „WRZOS”

23 listopada br. w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gostycynie odbył się Dzień Seniora połączony z ob-
chodami 30 – lecia istnienia Klubu Seniora „Wrzos”  
w Gostycynie . 

Zaproszono wielu gości z terenu Powiatu Tuchol-
skiego. Obecnością swoją zaszczycili min. Wójt Gminy 
Gostycyn- Pan Jacek Czerwiński, Sołtys Wsi Gosty-
cyn- Pani Janina Górecka z przewodniczącym Rady 
Sołeckiej w Gostycynie – Panem Romanem Górnym, 
Radny Gminy Gostycyn – Pan Andrzej Kłos, Prezes 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Go-
stycynie – Pan Michał Mróz i Członek Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Koronowie – Jerzy Gumienny oraz 
delegacje z zaprzyjaźnionych klubów seniora. Dla 
jubilatów, jak i przybyłych gości przygotowany zo-
stał muzyczny upominek. Najpierw wystąpiła solist-
ka domu kultury w Gostycynie – Ewa Talaśka, a na-
stępnie długo wyczekiwana gwiazda wieczoru zespół 
„Abba” w nowej odsłonie. W gwiazdy zespołu wcieliły 

się seniorki. W ten uroczysty wieczór wręczono po-
dziękowania, życzenia, bukiety kwiatów i prezenty. 
Przewodnicząca Klubu Seniora „Wrzos”- Pani Halina 
Piosik Kida przybliżyła działalność klubu i zaprosiła 
na poczęstunek i do zabawy. Pełni energii seniorzy ba-
wili się do północy.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Gostycyn wydał zarządzenie  

na temat zimowego utrzymania dróg gminnych.  
W związku z rozpoczynającym się sezonem zi-
mowym 2013/2014 zgłoszenia  od mieszkańców 
przyjmują sołtysi, którzy przekazują informacje 
pracownikowi Urzędu Gminy odpowiedzialne-
mu za koordynowanie prac związanych z zimo-
wym utrzymaniem dróg. Decyzje dotyczące wy-
syłania sprzętu do akcji zimowego utrzymania 
dróg podejmowane będą przez Wójta Gminy 
oraz upoważnionego pracownika Urzędu Gminy  
Gostycyn. Zimowe utrzymanie dróg koordyno-
wane będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy w 
Gostycynie poniedziałek-piątek 7.15– 15.15– tel. 
52336 7313. Po godzinach pracy oraz w dni wol-
ne  tel. 696 456 415.

 Wzorem lat ubiegłych na terenie gminy, roz-
mieszczone zostaną plastikowe pojemniki  na sól z 
piaskiem, które w okresie zimowym są niezbędne 
dla utrzymania bezpieczeństwa na chodnikach i 
ulicach. Pojemniki zostaną usytuowane w ciągach 
komunikacyjnych, co ułatwi pracę właścicielom i 
użytkownikom przylegających nieruchomości.
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„BUKO” - Stowarzyszenie Miesz-
kańców i Miłośników Piły nad Brdą 

Stowarzyszenie „BUKO” w tym roku obchodzi 
swoje 5 urodziny. W naszej miejscowości wiele się 
w tym czasie wydarzyło. Wspólnymi siłami do-
prowadziliśmy do administracyjnego wydziele-
nia miejscowości i po konsultacjach społecznych 
nadania jej nazwy Piła. W listopadzie odbyła się 
Mikołajkowa wyprawa mieszkańców i miłośników 
miejscowości Piła do miejsc ciekawych turystycznie  
w naszym województwie. Podczas wyjazdu uczest-
nicy odwiedzili Żywe Muzeum Piernika w Toruniu 
i Jura Park Solec w Solcu Kujawskim. Na zakończe-
nie czekała na nich słodka niespodzianka w Restau-
racji “SOWA” w Bydgoszczy. 

Zbudowaliśmy w Pile miejsce postoju dla tu-
rystów i mieszkańców odwiedzających wieś  
tematyczną Górnicza Wioska. Projekt realizowany 

był w partnerstwie z Nadleśnictwem Zamrzenica  
i dofinansowany w ramach środków finansowych  
pozyskanych przez Stowarzyszenie BUKO z fundu-
szy unijnych. 

Nowa atrakcja wsi tematycznej Górnicza Wioska to 
audioprzewodnik w trzech wersjach językowych - pol-

skiej, angielskiej i niemieckiej, który przenosi użytkow-
nika w czasy świetności podziemnych kopalń węgla 
brunatnego oraz umożliwia posłuchanie dźwięków 
i opowieści o zwierzętach z Górniczego Lasu w Bo-
rach Tucholskich. Audioprzewodnik to urządzenie 
elektroniczne, które zakłada się na uszy wędrując po 
ścieżce dydaktycznej utworzonej przez Stowarzysze-
nie BUKO w Pile. Dzięki przygotowanym profesjo-
nalnym nagraniom można posłuchać dźwięków pta-
ków, zwierząt oraz dźwięków przeszłości działających  
w pile kopalń. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z urzą-
dzenia i zaprezentować historię naszej wsi krewnym, 
rodzinie lub gościom (również z zagranicy) w trakcie 
spaceru to prosimy o kontakt: nr tel. 795 146 546. 
Audioprzewodnik przygotowany został w ramach re-
alizowanego przez Stowarzyszenie BUKO projektu  
unijnego

Stowarzyszenie „BUKO”  w ciągu ostatniego roku za-
warło umowę partnerską z Kopalnią Węgla Brunatnego 
Konin i przy wsparciu Zarządu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego realizować będzie w Pile na terenie 
leśnym w latach 2014-2020 budowę :

- skansenu i muzeum podziemnego górnictwa węgla 
brunatnego oraz interaktywnej, podziemnej trasy tury-
stycznej,

- parku doświadczeń oraz innowacyjnego centrum 
badań i doświadczeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- zaplecza akademickiego dla potrzeb praktyk te-
renowych uczelni wyższych wraz z niezbędną  
infrastrukturą.

Całość inwestycji wstępnie wyceniana jest na 13 mln 
złotych.  Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia na 
pewno zwiększy atrakcyjność gminy Gostycyn, ożywi 
lokalną gospodarkę i zapewni miejsca pracy. Projekt 
uzyskał rekomendację Zarządu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, Kopalni Węgla Brunatnego KONIN 
S.A. oraz Stałej Komisji Ekonomii Społecznej działają-
cej przy Prezydencie RP reprezentowanej przez Henry-
ka Wujca. 

Więcej informacji na temat działalności Stowarzy-
szenia BUKO można pozyskać na stronach  

www.buko.org.pl oraz www.gorniczawioska.pl
Z górniczymi pozdrowieniami  

i życzeniami zdrowych i pogodnych świąt  
Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
Członkowie Stowarzyszenia BUKO
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„BURCHAT” Stowarzyszenie Spo-
łeczno Kulturalne

Historia Stowarzyszenia rozpoczyna się 19 stycz-
nia 1994 r., kiedy to powstał Klub Małych Ojczyzn 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie, 
który do rejestru Stowarzyszeń został wpisany i za-
rejestrowany jako Stowarzyszenie Społeczno – Kul-
turalne „Burchat” w dniu 23 maja 1995r.

Misja naszej organizacji zobowiązywała Sto-
warzyszenie do podejmowania działalno-
ści  na rzecz poszanowania wartości przyrod-
niczych, ale przede wszystkim kulturowych  
w powiązaniu z rozwojem lokalnym Gostycyna  
i okolic. Przyjęta do realizacji deklaracja programo-
wa pod nazwą „Burchat – to nasze drzewo życia” 
była wieloletnią strategią zorientowaną na urzeczy-
wistnienie teraźniejszego i przyszłego rozwoju Go-
stycyna

W tracie swojej działalności „Burchat” zrealizo-
wał wiele przedsięwzięć. Przypomnieć warto choć-
by takie jak: z 2003 roku, kiedy to dzięki współ-
pracy i pomocy wielu podmiotów udało się wydać  
w nakładzie 1000 egzemplarzy pierwszy zeszyt szki-
ców monograficznych pt. „Dzieje Gostycyna i oko-
lic. Życie duchowo – religijne” autorstwa p. Marka 
Sassa.

- z 2006 roku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Gostycynie, wydano II część monografii 
pn. „Pradzieje. Rycerze- Szlachta- Ziemianie” au-
torstwa Marka Sassa o nakładzie 500 egzemplarzy. 

W tymże roku stowarzyszenie stało się także or-
ganizacją wspierającą „Grupę Inicjatywną Loka-
ta”, której przyznano grant w wysokości 4  999,25 
euro na realizację projektu „Peace z Borów”. Pro-
jekt otrzymał fundusze ze Wspólnoty Europejskiej  
w ramach programu „Młodzież”. 

W ostatnim czasie, stowarzyszenie pozyskało do-

finansowanie z Samorządu Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego. Realizowało takie projekty jak:
•	 „Boom Matuzalem II” skierowany do senio-

rów 60+ z Gminy Gostycyn, kwota dofinansowania 
w wysokości 3000 zł
•	 „Tęczowy Przystanek” – w ramach którego 

zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży od 6 do 19 roku życia z Gostycyna, Bagieni-
cy i Pruszcza, kwota dofinansowania w wysokości 
2500 zł

„Arena Europejska” – polegał na zorganizowaniu 
wakacji dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Go-
stycyn w wieku od 6 do 15 roku życia, kwota dofi-
nansowania 2500 zł 

„Gostycyn w słowie – fotografii – obrazie” – wy-
danie albumu, pocztówek dzięki współpracy dzieci, 
młodzieży i seniorów – mieszkańców Gostycyna, 
kwota dofinansowania 4000 zł
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Partnerami projektów byli: Gminny Ośrodek 
Kultury w Gostycynie, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Gostycynie oraz Zespół Szkół w Gostycynie.
Album „Gostycyn w słowie – fotografii – obrazie”

W 2013r. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 
„Burchat” otrzymało również z Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego dotację na za-
danie pn. „Gostycyn w słowie – fotografii –obrazie”. 
W ramach projektu udało nam się wydać pierwszy 
album o Gostycynie oraz zorganizować wystawę 
starych fotografii. Zdjęcia pozyskaliśmy od miesz-
kańców Gostycyna. Współczesne fotografie wyko-
nał Tomasz Kwasigroch. W publikacji zastosowano  
ciekawą metodę – pergaminu, stare zdjęcia na-
kładane są na nowe, dzięki temu widać wszystkie 
różnice. W publikacji znalazły się także artykuły 
prasowe, tekst Marka Sassa oraz mapa narysowana 
przez Magdalenę Górkę. Koordynatorem zadania 
jest Pani Klaudia Kwasigroch

Publikację oraz pocztówki można nabyć w bi-
bliotekach i ośrodku kultury na terenie gminy. 

Partnerzy projektu: Zespół Szkół im. Jana Paw-
ła II w Gostycynie, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Gostycynie, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Gostycynie. 

Św. Rozalia
W historię parafii Gostycyna na sta-

łe wpisany jest kult św. Rozalii, która wybawiła  
naszych przodków od epidemii cholery. Wypeł-
niając ich zobowiązanie każdego roku, w dniu  
4 września, podążamy w uroczystej procesji do fi-
gury naszej Patronki. W  tym roku mija 65 lat od 
jej wybudowania. Przez ten okres uległa dużej de-
gradacji, narażona na  długotrwałe działania czyn-
ników atmosferycznych. Aby zapobiec dalszemu 
niszczeniu, członkowie Stowarzyszenia „Burchat” 
zainicjowali zbiórkę publiczną w celu zebrania fun-
duszy na odnowienie figury. Kwestę w formie sprze-
daży cegiełek o różnych nominałach prowadzić  
będziemy do lipca 2014 r. Wspomaga nas proboszcz, 
ks. Stanisław Jahns, oraz uczniowie Zespołu Szkół 
w Gostycynie. Cegiełki nabyć można w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gostycynie.

WSPARCIE DLA BIBLIOTEKI !
W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Go-

stycynie otrzymała na swoją dodatkową działalność 
ponad 26 tys. zł. W ramach tych środków udało się 
zrealizować wiele ciekawych projektów m.in.:

- „Pozytywnie nakręceni – warsztaty filmowo-fo-
tograficzne” - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży –  
dofinansowanie 7.000,00 zł 

- „W 80 baśni dookoła świata” – Akademia Rozwo-
ju Filantropii w Polsce – dofinansowanie 5.000,00 zł 

- „E – biblioteka – z myślą o przyszłości” – Akade-
mia Rozwoju Filantropii w Polsce – dofinansowanie 
5.000,00 zł

- „Obchody 700-lecia miejscowości Wielki Mędro-
mierz” - Urząd Marszałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego–dofinansowanie 5.500,00 zł 

- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” - 
Biblioteka Narodowa – dofinansowanie 3.768,00 zł 

Na wystawie zdjęcia Gostycyna
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IMPREZY 2013

Obchody 700-lecia Wielkiego  
Mędromierza

7 czerwca 2013r. obchodziliśmy w jednej z naj-
starszej wsi gminy Gostycyn, Wielkim Mędromie-
rzu, okrągły Jubileusz 700-lecia miejscowości.
Komitet Organizacyjny obchodów przygotował 
wiele atrakcji.

W pierwszej kolejności odbyła się część oficjal-
na. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe 
kotyliony.

Uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 
16.00, celebrowana przez księdza proboszcza Grze-
gorza Kaiser, księdza dr Krzysztofa Kocha i długo-
letniego proboszcza parafii pw. św. Stanisław bpa  
i Męczennika, kanonika Jana Trzebiatowskiego. 
Podczas mszy uczestniczył także  i modlitwę po-
wszechną odczytał Jarosław Koch. Kazanie wygłosił 
ks. Krzysztof Koch. Na zakończenie odbyło się uro-
czyste poświęcenie nowego sztandaru miejscowo-
ści, którego dokonał  ks. Trzebiatowski.

Po mszy św. wszyscy udali się na przemarsz uli-
cami wsi przy dźwiękach orkiestry dętej Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Bysławia. Dla podniesienia 
charakteru uroczystości organizatorzy przygoto-
wali niespodziankę. Z listem nadania prawa cheł-
mińskiego wsi przybył pod pomnik brat Winrych 
von Kniprode wielki mistrz zakonu braci szpitala 
Najświętszej Maryi Panny. List przekazał obecne-
mu sołtysowi wsi Pani Ewelinie Olejniczak. Na-

stępnie odbyły się uroczystości odsłonięcia i po-
święcenia tablicy pamiątkowej. Wiersz na tą okazję 
przygotowała laureatka konkursów poetyckich 
10-letnia Julia Stopa. Zaszczyt odsłonięcia tablicy 

przypadł długoletnim mieszkankom naszej miejsco-
wości: Pani Stefanii Pawskiej z domu Maćkowskiej, 
Pani Irenie Starzyńskiej Górskiej rekordzistce Polski  
w rzucie oszczepem oraz księdzu kanonikowi Janowi 
Trzebiatowskiemu i córce przedwojennego dyrektora 
szkoły Cyryla Chylewskiego, Pani Genowefie Oso-
wickiej. Poświęcenia tablicy dokonał rodowity miesz-
kaniec wsi ks. Krzysztof Koch. Po tej części nastąpiło 
uroczyste ślubowanie na sztandar. Ślubowanie złożyli 
przedstawiciele różnych środowisk. Tego zaszczytu do-
znali; Rozalia Przytarska rodowita i długoletnia miesz-
kanka wsi, przedstawiciela  Koła Gospodyń Wiejskich, 
Edward Rohde sołtys wsi ubiegłych kadencji, Ewelina 
Olejniczak obecna sołtys wsi, Marek Fiegel komen-
dant Ochotniczej Straży Pożarnej, Magdalena Klinger 
przedstawicielka młodzieży oraz Wiktoria Drewczyń-
ska reprezentantka najmłodszego pokolenia. Wszyscy 
powtórzyli słowa ślubowania:
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„Przyjmując sztandar naszej miejscowości
z okazji 700-lecia

uroczyście przyrzekamy
nosić go dumie i wysoko

przestrzegać zasad i ideałów
szanować dobre imię naszej wsi

kultywować tradycje naszych przodków
godnie reprezentować Wielki Mędromierz

Tak mi dopomóż Bóg”

Po tej części, nastąpiło przejście na pobliski plac 
rekreacyjny, gdzie nastąpiły przemówienia. Głos za-
brał przewodniczący komitetu organizacyjnego Pan 
Zbigniew Brzuchalski, który podziękował wszyst-
kim za udział i włączenie się w przygotowania do 
uroczystości. Następnie krótko wypowiedziała się 
Pani sołtys wsi Ewelina Olejniczak życząc wszyst-
kim dobrej zabawy. Głos zabrała także Pani Dorota 
Gromowska Starosta Tucholski, życzenia przekaza-
ła także od Burmistrza Tucholi. W imieniu Wójta 
Gminy Gostycyn list odczytał Sekretarz Gminy Pan 
Ireneusz Kucharski, który przekazał także życzenia 
od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pani Ewy 
Mes i Komendanta Policji z Tucholi Krzysztofa Bo-
dzińskiego. Gratulacje złożył osobiście Wójt Gminy 
Kęsowo Pan Radosław Januszewski. Po tej części 
nastąpiło uroczyste przekazanie władzy. Dokonał 
tego przewodniczący Rady Gminy Gostycyn Pan 
Andrzej Bonna. Przekazał na ręce przewodniczą-
cego komitetu symboliczne pióro. Pierwszą decyzją 
„nowej władzy” byłoby przekształcenie wsi w mia-
sto i obniżenie wszystkich podatków.

Po części oficjalnej organizatorzy przygotowa-
li kolejne atrakcje. W punkcie pocztowym moż-
na było nabyć okolicznościowe kartki pocztowe,  
i wrzucić je do zabytkowej skrzynki pocztowej. Był 
również dawny strój pocztyliona. Stanowisko pre-
zentował Urząd  Pocztowy z Gostycyna. Obok nabyć 
można było cegiełkę o wartości 25 złotych  na zbiór-

kę publiczną dla wykonanego przez Panią Elżbietę 
Zakryś z Klonowa, okolicznościowego, pamiątko-
wego sztandaru z okazji 700-lecia. Prezentowały się 
także stoiska z rękodziełem: haftem, wikliną, filcem  
i miodem. Dla miłośników starych przedmiotów  
i pamiątek organizatorzy przygotowali, w budynku 
po byłej bibliotece, wystawę. Można tam było zoba-
czyć między innymi stare telefony, aparaty fotogra-
ficzne, radia. Był także telegraf i motocykl WSK.  To 
nie koniec atrakcji. 

Głównym punktem była także promocja książki 
pt. „«Wielki Mędromierz (1313-2013). Dziedzic-
two przeszłości autorstwa Marka Sass. Autor oso-
biście podpisywał kolejne egzemplarze. Książka jak 
i cała impreza współfinansowana była ze środków 
Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ze środ-
ków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gmi-
ny Gostycyn. 

Po części oficjalnej nastąpił blok artystyczny.  

A w nim również wiele ciekawych występów. 
Prezentował się zespól „Grzybianie” z Krzy-

wogońca, zespól tańca towarzyskiego ze szko-
ły tańca  Mirosława i Małgorzaty Cherek z Tu-
choli.  Ponadto wystąpiły młode wokalistki  
z gminy Gostycyn: Karola Karpińska i Natalia Ma-
ciejewska. Swoje pięć minut miały także maluchy  
z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej 
w Wielkim Mędromierzu.     

W pobliżu odbywał się konkurs strzelecki o pu-
char sołtysa wsi, który poprowadził niezastąpiony 
pan Jan Maniowski z Krzywogońca. Kolejne kon-
kursy przygotowała i poprowadziła sołtyska wsi 
wraz z wolontariuszami. Były konkursy rodzinne 
i dla dzieci. Między innymi rzut butem sołtyski  
z 20 cm obcasem. Zawodnicy szukali skarbów, ści-
gali się rowerami, czy karmili kisielem. Dla chętnych 
kursowała bezpłatnie bryczka.  A w niej zaprzęgnię-
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ta klacz ze swoim maleńkim. uroczym źrebakiem. 
Ta atrakcja możliwa była dzięki uprzejmości pana 
Andrzeja Chrustowskiego z Obrowa.

Panie z miejscowego koła Gospodyń Wiejskich 
przygotowały swojskie przysmaki. Ciasto upiekli  
i bezpłatnie przekazali mieszkańcy. Przepyszną gro-
chówkę, bigos i barszcz ugotowała pani Krysia Gór-
na, sołtyska sąsiedzkiej wsi Przyrowa.  Nie zabrakło 
także okolicznościowego tortu, który przygotowała 
piekarnia Zakryś z Tucholi. 

Dla najmłodszych był także plac zabaw i prze-
jażdżki rykszami, a przebrani w strój klauna i tygry-

sa wolontariusze rozdawali dzieciom lizaki. 
Gdy zrobiło się nieco ciemniej, w blasku reflek-

torów wystąpił zreaktywowany specjalnie na tą 
okoliczność kabaret „Pomyłka”. Scenkę rozmowy 
majstra, Jasia i klienta odegrali: Zbigniew Brzu-
chalski, Bogdan Drewczyński i Grzegorz Lorczak. 
Następnie  zaprezentowali się wolontariusze, gru-
pa w następującym składzie: Karolina Dome-
racka, Denis Juhnke, Karol Błajek i Robert Gęsi-
kowski pod przewodnictwem sołtys wsi Eweliny 
Olejniczak. Odegrali oni trzy scenki kabaretowe, 
które cieszyły się wielkim aplauzem. Trzeba przyznać  
i pochwalić młodzież, że wykazała się ogromnym 
poczuciem humoru i dystansem do siebie. 

Potem już tylko mieszkańcy świętowali Jubile-
usz bawiąc się przy rytmach muzyki zespołu Da-
rekband z Chojnic. Patronat medialny sprawowała 
Gazeta Pomorska w osobie pani Janiny Waszczuk. 
Imprezę poprowadziła Iwona Śpica.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków bu-
dżetu gminy Gostycyn oraz Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu oraz dzięki ofiarności sponsorów.

Wojewódzkie Spotkanie Przeglą-
du Teatrów Obrzędu Ludowego
W tym roku odbyło się  ono 8 czerwca 2013r.  

w godz. od 1200 do 1830 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Gostycynie. Zorganizowane zostało przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Gostycy-
nie i Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara 
Ochronka” w Bydgoszczy.

Realizacja spotkania miała na celu m.in. inspi-
rowanie amatorskich zespołów teatralnych i in-
nych grup aktywności społecznej działających  
w środowisku wiejskim do zachowania i korzysta-
nia z dorobku rodzimej kultury ludowej. Przegląd 
rozpoczął się o godz. 1200 barwnym korowodem,  
w którym uczestniczyli przybyli goście, artyści, mu-
zycy, śpiewacy i mieszkańcy Gminy Gostycyn. Po 
przybyciu do Gminnego Ośrodka Kultury w Go-
stycynie, Dyrektor GOK - u, pani Barbara Piasec-
ka wraz z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, 
panem Maciejem Puto, wszystkich uczestników, 
mieszkańców i gości przywitali chlebem i solą, po 
czym nastąpiło uroczyste otwarcie spotkania. Dalej 
imprezę poprowadził regionalny mówca pan Wie-
sław Szołtun. W konkursie wzięło udział 5 grup  
z Województwa Kujawsko – Pomorskiego: Teatr Ob-
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rzędu Ludowego „Zaboracy” z Brus, Zespół Folklo-
rystyczny „Smólnik” z  Kruszyna, Folklorystyczny 
Zepół Kociewski „Rychławiaki” z Rychławy, Folk-
lorystyczny Zespół Obrzędowy „Lubominianki”  
z Boniewa i Zespół „Witkowiacy” z  Witkowa

W jury zasiadły same znakomitości. Przewodni-
czącą komisji konkursowej była Maria Pająkowska- 
Kensik, a współpracowali z nią Agnieszka Kostrze-
wa i Maria Sobczak.   

Spotkanie Teatrów miało sobie tylko charaktery-
styczną, ludową otoczkę. Swoją prelekcją zaintere-

sowała uczestników pani Hanna Łopatyńska, która 
przedstawiła wykład pt. „Od magii do teatru. O daw-
nych i współczesnych rekwizytach i strojach obrzędo-
wych”. Następnie ogłoszono werdykt jury i wręczo-
no nagrody zwycięzcom.

Po ogłoszeniu werdyktu w sali kameralnej odbyły 
się zajęcia panelowe dla instruktorów. 

Przez cały czas trwania imprezy, na terenach 
zielonych wokół GOK - u swoje wyroby kulinarne 
prezentowały okoliczne członkinie kół gospodyń 
wiejskich i twórcy regionalni oraz przedstawicie-
le wiosek tematycznych. Czas umilały również  

występy m.in. Bysławskich Frantówek. Spotkanie 
sfinansowane zostało z Pomocy Technicznej PROW 
2007-2013 ze środków Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w wysokości 10500zł

V Dni Gminy Gostycyn 
W dniach 28 i 29 czerwca br. na boisku przy 

centrum sportowo-rehabilitacyjnym w Gostycynie 
odbyły się po raz piąty Dni Gminy Gostycyn. Im-
preza zorganizowana została przez Gminę Gosty-
cyn, Lokalną Grupę Rybacką „Borowiacka Rybka”, 

Zespół Szkół w Gostycynie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Gostycynie. W piątek mieszkańcy gminy 
Gostycyn podziwiali występy lokalnych wokalistek: 
Bianki Jutrowskiej, Karoli Karpińskiej, Natalii Ma-
ciejewskiej i Kasi Wandzińskiej. Mieszkańcy  mieli 
okazję obejrzeć skecze kabaretowe w wykonaniu 
Klubu Wolontariusza „Miodzio” z Wielkiego Mę-
dromierza. Wcześniej publiczność brała udział w   
konkursach. Około godziny 19.00 pojawił się zespól 
Game Cover, który w swoim repertuarze zapre-
zentował  znane rockowe hity.   Gwiazdą wieczoru 
pierwszego dnia był zespół disco polo „Skaner”. 
Po godzinie 21:00, aż do północy można było po-
dziwiać gwiazdy i planety w pobliskiej astrobazie. 
Na zakończenie odbyła się taneczna zabawa pod 
gwiazdami, którą prowadził DJ Maxx. W kolej-
nym dniu ośrodek kultury zorganizował tradycyjną  
Palinockę.

„Palinocka”
Tegoroczna impreza kulturalna zorganizowana 

została na stadionie przy Hali Sportowo - Rehabi-
litacyjnej w Gostycynie. Jej tradycje wiążą się z pra-
starym, przedchrześcijańskim obrzędem kultowym, 
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zachowanym jeszcze do niedawna na ziemiach pol-
skich w postaci tradycyjnego święta ludowego. Nasi 
przodkowie, uparcie przywiązani do tego święta 
wierząc w jego magiczne właściwości zapewniają-
ce dobre plony i zdrowie uczestnikom, starali się 
je chrystianizować, łącząc je z najdłuższym dniem  
w roku – Dniem Świętego Jana Chrzciciela. Pierw-
sze próby kultywowania tej tradycji w naszej gmi-
nie miały miejsce w 1931 roku. Od ponad 20 lat 
wspólnie ze społecznością lokalną pielęgnujemy ten 
zwyczaj. Licznie przybywający mieszkańcy powiatu 
oraz turyści z kraju i z za granicy mieli możliwość 
przenieść się w dawne czasy. 

„Palinocka” rozpoczęła się o godzinie 16:00. 
Miejsce imprezy przyozdobione zostało przeróż-
nymi stoiskami świętojańskimi. Pierwszym z nich 
było wicie wianków. Wykonane w nim wianki wzię-
ły udział w konkursie na najpiękniejszy wianek 
świętojański. Kolejnym stoiskiem było przędzenie 
wełny z możliwością zapoznania się z tą sztuką. Za-
prezentowane zostały również pokazy florystyczne, 
dzięki którym przybyli goście mieli możliwość za-
poznania się z tradycyjnymi i bardziej nowoczesny-
mi tendencjami układania kwiatów. Zostały tutaj 
wykorzystane kwiaty i zioła zebrane z okolicznych 
pól i lasów. Można też było posmakować starodaw-
nego, zapomnianego regionalnego jadła przy sto-
isku pod nazwą jadło świętojańskie. Znalazły się na 
nim jedyne w swoim rodzaju, staropolskie potrawy 
przyrządzone według starych przepisów i recep-
tur o ponad 25 – letniej tradycji. Przygotowały je  
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gostycynie, 
które zdobyły w tej dziedzinie nie jeden certyfikat. 

W związku z wymieraniem starych tradycji  
i polskich zwyczajów oraz niektórych zawodów 
oraz czynności związanych z życiem codziennym 

na wsi, na licznie przybywających mieszkańców 
Gminy Gostycyn, Powiatu Tucholskiego oraz tu-
rystów z kraju i z zagranicy czekały stoiska warsz-
tatowe: wikliniarskie z nauką wyplatania koszy  
z wikliny naturalnej i kolorowej, garncarskie – był 
to pokaz pracy garncarza, przy użyciu tradycyjnego 
drewnianego koła garncarskiego, ławy do ubijania 
gliny i innych pomocnych narzędzi wraz z możli-
wością własnoręcznego ulepienia na kole ceramiki 
użytkowej, kowala z warsztatem kowalskim, w któ-
rym przedmioty kute były na miejscu, mincerza  
z ręcznym wybijaniem monet i talarów średnio-
wiecznych wraz z możliwością własnoręcznego 
wybicia monety historycznej z terenu całej Polski, 
skórnika z pokazem bardzo starego rzemiosła przy 
użyciu niespotykanych już narzędzi i technik oraz 
filcownika z pokazem starej techniki przygotowania 
materiałów z filcu.  
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Podczas Targów Świętojańskich podziwiać moż-
na było wyroby twórców regionalnych oraz prace 
wykonane w Świetlicach Wiejskich Gminy Gosty-
cyn.  Magicznym miejscem była Komnata Święto-
jańska, w której znalazły się wróżby spełniające się 
podczas niezwykłej Nocy Świętojańskiej i niosące 
ukojenie na przyszłość, talizmany i amulety, suche 
wianki, miotły oraz kwiaty paproci, mikstury tajem-
ne – napoje o magicznym pochodzeniu i wystawa 
pt. „Historia Świętojanek” przedstawiająca pierwsze 
próby kultywowania tej tradycji w naszej gminie. 

Dodatkowo, podczas „Palinocki”, w specjalnie 
na ten dzień przygotowanym programie artystycz-
no – kulturalnym uczestnicy mogli obejrzeć wystę-
py grupy rycerskiej z narzędziami tortur,  zespołu 
tańca dawnego: średniowiecznego, renesansowego  
(rille, słoma, wiatraki, fryz, praczki) z możliwością 
nauki oraz występy grup artystycznych działających 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie.  
Uzupełnieniem programu - szczególnie atrakcyj-
nego dla najmłodszych gości,  była animacja bań-
kami mydlanymi w wykonaniu szczudlarza – elfa 
oraz stoisko z malowaniem twarzy, w którym dzieci 
przeobrażały się w czarownice, wiły, topielice, elfy, 
wróżki, demony czy nimfy. Atrakcje te przeplatane 
były konkursami dla dzieci i młodzieży. Nie zbrakło 
również Biesiady Świętojańskiej – duchowej strawy 
dla uczestników.

Około godziny 22:00 nadszedł czas na tak dłu-
go wyczekiwany Obrzęd Świętojański, który wy-
konany został przez Teatr Dorosłego z Gostycyna  
w spektaklu „Diabelskie Skrzypce” według scena-
riusza Marii Gołębskiej. Reżyserem spektaklu była 
Agnieszka Hoffmann. Opieką artystyczną zajęła 
się Barbara Piasecka, a muzyką Wojciech Rynduch  
i Agnieszka Zawidzka-Rynduch. Wystąpili: Karoli-
na Rink, Angelika Jagła, Magdalena Pilarska, Domi-

nika Kwiatkowska, Wiktoria Kwiatkowska, Pamela 
Megger, Hanna Jabłońska, Irena Zagrajek, Klaudia 
Kwasigroch, Magdalena Górka, Angelika Karwasz, 
Julia Kroll, Patrycja Ziółkowska, Julia Rybacka, Łu-
kasz Zep, Łukasz Podgórski, Mikołaj Tomczyk, Jo-
anna Karwasz, Julia Karwasz, Janina Kołodziejska i 
Zofia Karpińska. 

Impreza zakończyła się występem grupy ognio-
wej. 

Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek 
Kultury w Gostycynie, jednakże w realizację przed-
sięwzięcia włączone zostały inne środowiska lokal-
ne: Urząd Gminy w Gostycynie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Gostycynie, DSH Fenix, Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz Zespół Szkół w Gostycynie.

Impreza była dofinansowana z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach 
działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju dla operacji z zakresu małe projekty w wysoko-
ści 10 332zł 

„Zapomniana stacja”
 Stacja, której motywem przewodnim są zapomnia-

ne dzieje kiedyś ruchliwego, tętniącego życiem węzła 
kolejowego, a dzisiaj zapomnianego, jakby uśpionego. 
Lata świetności przeminęły i pozostaje nam tylko oca-
lić kompleks stacyjny przed dalszą degradacją i „oży-
wić”. Festyn kolejarski jest czymś magicznym. Chociaż 
na chwile pobudza to miejsce w pełne gwaru, muzyki 
i zabawy. 

W sobotę, 27 lip ca 2013 r. godzina 16:15 po długim 
czasie na stację w Pruszcz – Bagienica wjechał pociąg 
specjalny z Tucholi. Koordynatorem tego przejazdu 
był prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego 
„Burchat” p. Jerzy Ochała. Pociąg uruchomił i bezpłat-
nie udostępnił miejscowy przewoźnik kolejowy spół-
ka  ARRIVA  PCC, która zrobiła miły gest w kierunku 
osób niepełnosprawnych oraz dzieci przybyłych na 
stację z opiekunami. Trasa przejazdu była niezwykle 
urokliwa, więc dostarczyła wielu wrażeń. Działanie to 
było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Tucholi i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
które zafundowało poczęstunek dla pasażerów pocią-
gu. Organizatorzy cieszyli się z obecności licznej grupy 
gości wśród których byli p. Dorota Gromowska – Sta-
rosta  Tucholski  i Wicestarosta Wiktor Metkowski, 
Kierownik PCPR p. Anna Toby i p. Hanna Zielińska. 
Dla gości Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie 
przygotował  wiele atrakcji m.in.: przejażdżki drezy-
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nami, zamki dmuchane, wystawa zabytkowych aut, 
kolejowe karaoke, wystawa pamiątek kolejarskich, 
zwiedzanie kompleksu stacyjnego, prezentacja twór-
ców ludowych, pokazy strażackie, zabawy i konkursy 
dla dzieci, rozgrywki w piłkę siatkową oraz smaczne 
regionalne potrawy. W trakcie imprezy odbyła się 
zbiórka publiczna zorganizowana przez Stowarzysze-
nie Społeczno – Kulturalne „Burchat”, a przeznaczona 
na cele stypendialne dla osób uzdolnionych naukowo, 
artystycznie i sportowo. Zbiórkę prowadził   p. Woj-
ciech Kociński

Gminne dożynki 
Tegoroczne Gminne Dożynki odbyły się 7 września 

w Łyskowie. Rozpoczęły się o godzinie 14:00 przemar-
szem korowodu z Orkiestrą Dętą z Bysławia na boisko 
w Łyskowie, po czym Wójt Gminy Gostycyn - Pan Ja-
cek Czerwiński i Sołtys Łyskowa – Pan Jerzy Kądziela 
przywitali przybyłych gości. Po zakończeniu Polowej 

Mszy Świętej każdy mógł znaleźć w programie coś 
dla siebie: poczęstunek na słono i słodko, konkur-
sy z nagrodami, występ Duszpasterskiej Wspólnoty 
Rolników, zwiedzanie zagrody wiejskiej, występy ar-
tystyczne dzieci i młodzieży ze Świetlicy Wiejskiej  

w Łyskowie i GOK w Gostycynie, a o godz. 18:00 roz-
poczęła się zabawa z zespołem muzycznym.  Dożynki 
dofinansowane były ze środków budżetu Gminy Go-
stycyn oraz dzięki ofiarności sponsorów.

ZŁOTE GODY
W dniu 13 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy 

w Gostycynie, jak co roku, odbyła się uroczystość 
obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubileusz 
Złotych Godów świętowali Państwo:

- Irena i Edward Żmich z Gostycyna, 
- Barbara i Rudolf Kacińscy z Gostycyna,
- Janina i Jerzy Jara z Łyskowa,
- Teresa i Marian Tarkowscy z Bagienicy, 
- Anna i Roman Spichalscy z Wielkiej Kloni.  
Jubilaci zostali oznaczeni medalami za długolet-

nie pożycie małżeńskie. Uroczystego aktu dekora-
cji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonał Wójt Gminy Gostycyn Jacek Czerwiński, 
w obecności pracownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszki Górnej. Jubilatom wręczono również pa-
miątkowy dokument oraz kwiaty.

Wójt Gminy podziękował za wytrwałość oraz 
włożony trud w  wychowanie dzieci. W trakcie 
uroczystości, również małżonkowie podziękowali  
sobie za wspólnie przeżyte lata. Tradycyjnie wznie-
siono także toast za zdrowie Jubilatów. Małżonko-
wie dokonali pamiątkowego wpisu w kronice Go-
stycyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Uroczystość 
przebiegła w miłej i refleksyjnej atmosferze. 

Serdecznie gratulujemy Dostojnym Jubilatom!
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Informacja z pracy Rady Gminy Gostycyn 
od 1 stycznia 2013 r.  

do 28 listopada 2013 r.
W okresie tym Rada Gminy odbyła 9 sesji (w tym 

dwie sesje wyjazdowe, które odbyły się w Pile i Wiel-
kim Mędromierzu), na których podjęto 78 uchwał.

Poniżej przedstawione zostały jedne z ważniejszych 
uchwał jakie podjęła Rada Gminy w 2013 roku to:

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Gostycyn

Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów 
i wymogów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wpro-
wadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Znowelizowana ustawa wymaga także, aby rada gmi-
ny wskazała w regulaminie inne wymIagania wyni-
kające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
W Planie Gospodarki Odpadami Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą 
na lata 2018-2023 nie określono innych, szczególnych 
wymagań w stosunku do mieszkańców gminy, poza 
określonymi w Regulaminie.

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2014 roku

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gmi-
ny na marcowej sesji  podjęła  uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2014 roku.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obsza-
rów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, 
Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagieni-
ca w Gminie Gostycyn

 Podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu miejscowego zgodnie z art. 14 ust. 
5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym zostało poprzedzone 
szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, 
przestrzennym i terenowo – prawnym, które potwier-
dzają zasadność sporządzenia w/w planu. 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych w obrębie 
geodezyjnym Piła w Gminie Gostycyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje:

- działkę nr 712/24 położona w obrębie geodezyj-
nym Piła stanowi własność Gminy Gostycyn, którą 

aktualnie użytkuje Tucholski Park Krajobrazowy. Na 
ww. działce Tucholski Park Krajobrazowy i Zarząd 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje reali-
zację inwestycji pn. „Terenowy ośrodek edukacji przy-
rodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tuchol-
skie w Tucholskim Parku Krajobrazowym”.

- działki nr 712/1 i 712/25 położone w obrębie geo-
dezyjnym Piła stanowią własność Gminy Gostycyn 
aktualnie dzierżawione przez Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Odział Wojewódzki Związ-
ku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu jako ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy.  
Na działkach tych dzierżawca zamierza wybudować 
klubo-kawiarnię służącą uczestnikom szkoleń i korzy-
stających z obozowiska. 

 W sprawie określenia terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi przez właścicieli nieruchomo-
ści na terenie Gminy  Gostycyn

W związku z ułatwieniem mieszkańcom płatności 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi zaproponowano zmienić terminy płatności, które 
zostały określone w Uchwale Nr XXII/180/12 Rady 
Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Gostycyn. Nowe terminy będą takie same jak terminy 
płatności za podatek od nieruchomości, tj.:

za I kwartał do 15 marca danego roku,
za II kwartał do 15 maja danego roku,
za III kwartał do 15 września danego roku,
za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Powyższe terminy obowiązywać będą od 1 stycznia 

2014 roku.
W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na XXVIII sesji Rada Gminy Gostycyn podjęła 
Uchwałę Nr XXVIII/238/13 z dnia 1 lipca 2013 r. zmie-
niającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty,  
w której zostały wprowadzone niższe stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od piątej 
osoby zamieszkującą daną nieruchomość stanowiącą 
wspólne gospodarstwo domowe. W związku z powyż-
szym należało dokonać zmian w formularzu deklara-
cji, uwzględniając wprowadzone niższe stawki za od-
pady zbierane selektywnie i nieselektywnie. 
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W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Gostycyn

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic i placów 
publicznych.

Drodze gminnej o numerach ewidencyjnych  
nr 13/3, 63/2, 13/1 i 14/3 znajdujących się w obrębie 
geodezyjnym Gostycyn nadano nazwę ulica Platano-
wa. Wniosek w sprawie nadania nazwy drodze gmin-
nej usytuowanej na ww. działkach został złożony przez 
mieszkańców ulicy. Właściciele działek w uzasadnie-
niu napisali, że dotychczasowa lokalizacja posesji na 
obszarze tzw. Wybudowania jest źródłem licznych 
nieporozumień komunikacyjnych i stanowi utrudnie-
nie w zlokalizowaniu ich posesji. Nadanie nazwy ulicy 
ma na celu nadanie numerów porządkowych i adre-
sów dla działek budowlanych zlokalizowanych przy tej 
drodze. - w sprawie przyjęcia harmonogramu przed-
sięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn

Niniejsza uchwała zawierająca harmonogram 
przedsięwzięć polegających na uporządkowaniu  
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy  
Gostycyn, jest uchwałą niezbędną w procedurze pod-
jęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Zgod-
nie z zapisami uchwały nr XLVIII/276/10 z dnia 27 lip-
ca 2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przed-
sięwzięć polegających na uporządkowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Gostycyn, Rada 
Gminy zdecydowała się podjąć działania zmierza-
jące do modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków  
w Gostycynie. Z uwagi na rzeczowe zestawienie kosz-
tów modernizacji oczyszczalni oraz brak realnych 
środków sfinansowania inwestycji, zdecydowano się 
na zmianę koncepcji zmierzającej na uporządkowaniu 
gospodarki wodno-ściekowej.

Ekonomia oraz odgórne zalecenia Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
są niewątpliwie jednym z głównych wyznaczników 
podjętej uchwały dotyczącej tłoczenia ścieków do 
Tucholi. - w sprawie poboru w drodze inkasa, określe-
nia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z  art. 6l ust.2 ustawy o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 
poz.391 z późn. zm.) Rada Gminy może zarządzić 
pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych w  drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów 
i  określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. 
W  niniejszej uchwale wyznaczeni zostali sołtysi 
Gminy Gostycyn na inkasentów, określono wyso-
kość wynagrodzenia za inkaso oraz zobowiązano 
inkasentów do przekazania w ciągu 5 dni roboczych 
do Urzędu Gminy pobranych kwot. 

W związku z ułatwieniem inkasentom dokony-
wania płatności za pobrane kwoty postanowiono 
zgodnie z art. 47 § 4a Ordynacji podatkowej okre-
ślić, że terminem płatności dla inkasentów jest dzień 
następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie  
z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku 
powinna nastąpić.  

Inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi powierzono się sołtysom Gminy Gostycyn tj.: 

1) Piotr Marciocha - sołectwo Bagienica; 
2) Janina Górecka - sołectwo Gostycyn; 
3) Jerzy Kądziela - sołectwo Łyskowo; 
4) Barbara Nahorska - sołectwo Mała Klonia; 
5) Janina Kołodziejska - sołectwo Pruszcz; 
6) Krystyna Górna - sołectwo Przyrowa; 
7) Monika Bartlewska - sołectwo Wielka Klonia; 
8) Ewelina Olejniczak - sołectwo Wielki Mędromierz; 
9) Violetta Karwasz - sołectwo Piła;  

  10) Magdalena Napiontek - sołectwo Kamienica 
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywa-

nia taryfy za 1m3 wody pitnej i wysokości taryfy  
za neutralizację 1m3 ścieków w oczyszczalni  
mechaniczno-biologicznej w Gostycynie

Prezes PUH „Kamionka” złożył wniosek o przedłu-
żenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków do dnia 30 czerwca 2014 r. Rada 
Gminy przychyliła się do ww. wniosku.

Taryfy, które obowiązywać będą do 30 czerwca 2014 r. 
- za  wodę  pitną  z  wodociągów  wiejskich  na  terenie  
Gminy  Gostycyn  w  wysokości  2,85/1m³ +  obowią-
zujący  podatek  VAT 8%, to jest brutto 3,08/1m³. 

- za dosył i neutralizację  ścieków  w  oczyszczalni 
mechaniczno – biologicznej  oraz za ścieki odbie-
rane spoza terenu Gminy Gostycyn w  wysokości  
4,77/1m³ + obowiązujący  podatek  VAT 8%, to jest 
brutto 5,15/1m³. 
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W sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości:

Wyszczególnienie Stawki lokalne

Grunty:
związane z działalnością gospodarczą 0,74
Pod jeziorami 4,56
Pozostałe 0,18
oznaczone symbolem Bi 0,46
Budynki:

Mieszkalne 0,65

związane. z działalnością gospodarczą 14,60

kwalifikowane ziarno siewne 10,75

świadczenia zdrowotne 4,68

pozostałe 7,73

budynki gospodarcze 3,90
W sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych:
Stawki określone w uchwale mieszczą się w grani-

cach obwarowanych kwotą maksymalną określoną we 
wskazanym Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 
7  października 2013 r. w  sprawie stawek podatku  
od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. 
(M.P. 2013, poz. 812). 

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego:

Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w  Komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia  
18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 1 kwartałów będącej podstawą do usta-
lenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. 
2013, poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 42,00 
zł za 1 dt. 

W 2013 r. Rada Gminy przyjęła następujące infor-
macje:

1) Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gosty-
cynie w 2012 roku.

2) Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy 
Gostycyn za 2012 r.

3)  Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2013 r.
4) Informacja z działalności profilaktyczno-zdro-

wotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Gostycynie.

5) Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy 
Gostycyn.

6) Informacja z realizacji programu współpracy  
za rok 2012 z organizacjami pozarządowymi. 

7) Informacja o planowanych inwestycjach dro-
gowych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy  
o drogach publicznych, ze szczególnym uwzględnie-
niem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

8) Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy  
za 2012 rok.

9) Przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, 
plany i zamierzenia w tym zakresie.

10) Wykorzystanie obiektów sportowych znajdują-
cych się na terenie gminy.

11)  Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu 
Sportowego „Myśliwiec”

12) Informacja o realizacji planu finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie za okres  
od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

13) Informacja o realizacji planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie za okres  
od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

14) Informacja z wykonania planu przychodów  
i rozchodów oraz stanu należności i zobowiązań  
na dzień 30.06.2013 r. Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie.

15) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Gostycyn za I półrocze 2013 r.

16) Informacja o funkcjonowaniu oświaty na terenie 
gminy w roku szkolnym 2012/2013 wraz z perspektywą 
na kolejne lata.

17) Sprawozdanie z realizacji uchwały dotyczącej 
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 
Gostycyn na lata 2011-2014.

18) Informacja o funkcjonowaniu Straży Gminnej 
działającej na terenie Gminy Gostycyn.

19)  Informacja o złożonych oświadczeniach mająt-
kowych.

20) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gostycynie za I półrocze 2013 r.

Ponadto Rada Gminy przyjęła następujące stanowi-
ska:

- w dniu 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opi-
nii dotyczącej zagospodarowania pomieszczeń po byłej 
szkole w Kamienicy na mieszkania socjalne,

- w dniu 14 czerwca 2013 r. w sprawie działki gmin-
nej nr 923 położonej w Pile,

- w dniu 26 września 2013 r.  w sprawie wniosku Sto-
warzyszenia „BUKO” dotyczącego użyczenia działki nr 
880 położonej w Pile.
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NOWE ZASADY SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI  

W GMINIE GOSTYCY

Polska od wielu lat boryka się z proble-
mem jakim są odpady komunalne, dlatego też 
z dniem 1 lipca 2011 r. została uchwalona usta-
wa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 
897).Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2012r. 
wraz z niektórymi innymi ustawami, które zmienia-
ją dotychczasowy system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi.

Nowe zasady systemu gospodarki odpadami po-
legają na zapewnieniu czystości i porządku przez 
Gminę. 

Fundamentalną zmianą w stosunku do obowią-
zujących dotychczas zasad jestfakt, iż gmina stała się 
właścicielem odpadów komunalnych i jest zobowią-
zana do zapewnienia ich odbioru, transportu i zago-
spodarowania. 

W zamian za świadczenie w/w usług właściciele 
nieruchomości będą wnosić na rzeczgminy opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców to:
•	brak	umów	pomiędzy	mieszkańcami,	a	firmami	

wywozowymi na odbiór odpadów,
•	 dotychczasowy	 obowiązek	 posiadania	 umo-

wy na pozbywanie się odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, zawartej z podmiotem 
uprawnionym do odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości został zastąpio-
ny obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczania 
opłaty za powyższą usługę na konto Gminy,
•	 odpady	 zebrane	 selektywnie	 odbieranetaniej	

niż odpady zmieszane

Gmina z dniem 1 lipca 2013 r. ustawowo została 
zobowiązana do odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy. 

Wójt Gminy Gostycyn zawarł dnia 27 czerwca 
2013r. umowę na odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą, 
który został  wybrany w drodze przetargu (Przed-
siębiorstwo Komunalne w Tucholi). 

Gospodarkę odpadami w Gminie Gostycyn  
reguluje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku  na 
terenie Gminy Gostycyn przyjęty Uchwałą Rady 
Gminy Gostycyn nr XXIII/199/13 z dnia 21 lute-
go 2013r.

Rada Gminy Gostycyn ustaliła stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Gostycyn w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
- opłaty zależne są od sposobu gromadzenia odpa-
dów:

w przypadku braku prowazenia selektywnej 
zbiórki odpadów na danej nieruchomości:
•	 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość,
•	 7,50 zł miesięcznie w przypadku, gdy liczba osób 
zamieszkujących daną nieruchomość stanowiąca 
wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 osoby 
(stawka dotyczy 5, 6, 7... osoby)

w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów na danej nieruchomości:
•	 7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość,
•	 3,50 zł miesięcznie w przypadku, gdy liczba osób 
zamieszkujących daną nieruchomość stanowiąca 
wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 osoby 
(stawka dotyczy 5, 6, 7... osoby)

W przypadku nieruchomości niezamieszka-
łych, na których powstają odpady komunalne 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  
za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

Wielkość pojemnika
Opłata za odbiór pojemnika

Odpady segregowane Odpady mieszane

Poj. 110/120 l 20,00 zł 30,00 zł
Poj. 240 l 36,00 zł 54,00 zł

Poj. 1100 l 140,00 zł 210,00 zł
Kontener 7m3 440,00 zł 660,00 zł

Worek 80 l. 13,00 zł 26,00 zł

OPŁATA

UMOWA

WYWÓZ 
ODPADÓW



Biuletyn Informacyjny ”Wieści Gminne” 31

„Nieruchomości niezamieszkane” to nierucho-
mości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ale 
prowadzona jest jakakolwiek działalność lub innego 
rodzaju jej użytkowanie i w okresie tym wytwarzane 
są na ich terenie odpady komunalne. Są to m.in. (np. 
szkoły, przedszkola, szpitale, cmentarze, gabinety le-
karskie, lokale gastronomiczne, handlowe, biura, urzę-
dy, zakłady usługowe, produkcyjne, działki letniskowe  
i rekreacyjnne itp.), 

Stawki opłat reguluje Uchwała Rady Gminy Gostycyn  
nr XXII/178/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz 
stawki takiej opłaty zmieniona Uchwałą Rady Gminy 
Gostycyn nr XXVIII/238/13 z dnia 11 lipca 2013r.

Opłata za odpady posegregowane jest niższa – 
opłaca się więc segregować odpady.

Od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda 
ilośćwytworzonych zmieszanych odpadów komunal-
nych umieszczanych w pojemnikach oraz workach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

Do selektywnej zbiórki stosuje się: 
•	 kolor zielony – SZKŁO
•	 kolor żółty - PLASTIK, TWORZYWA SZTUCZ-
NE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 
•	 kolor niebieski–PAPIER

OD 1 STYCZNIA 2014r. BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ 
NOWE TERMINY PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWA-

NIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
  do 15 marca za I kwartał danego roku
  do 15 maja za II kwartał danego roku
  do 15 września za III kwartał danego roku
  do 15 listopada za IV kwartał danego roku

Należność z tytułu wywozu odpadów komunal-
nych należy uiszczać na konto:
GMINY GOSTYCYN: 74 81 44 0005 2003 0030 
1124 0001

Płatności tyt. gospodarowania odpadami komu-
nalnymi można również dokonywać bezpośrednio 
u właściwego terytorialnie sołtysa wsi.

Kilka informacji o deklaracji dotyczącej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Prawidłowo wypełnioną deklarację należało 

złożyć do Urzędu Gminy w Gostycynie  do dnia 
28 czerwca 2013r. lub w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca, zgłoszenia działalności lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklarację możnazłożyć: 
•	 osobiście w Urzędzie Gminy Gostycyn (I piętro, 
pokój nr 1, tel. 52-3367316)
•	 elektronicznie wypełniając ją online, 
•	 wysyłając pocztą polską.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku 
zmiany ilości mieszkańców, zgodnie z faktycznym 
stanem osobowym lub zmiany sposobu gromadze-
nia odpadów.

Jeśli deklaracja składana jest po raz pierwszy to 
należy napisać od jakiego miesiąca będzie ona obo-
wiązywała, tzn. od kiedy dana nieruchomość jest/
będzie zamieszkała.

Deklarację powinien złożyć każdy właściciel nie-
ruchomości, na której powstają odpady komunal-
ne.Dla nieruchomości zamieszkałych wielolokalo-
wych, gdzie jest  prowadzona wspólna gospodarka 
odpadami, deklarację składa zarządca lub admini-
strator nieruchomości. W przypadku budynków 
wielolokalowych (np. budynki czterolokalowe),  
w których nie jest prowadzona wspólna gospodarka 
odpadami komunalnymi,  każdy ze współwłaści-
cieli tej nieruchomości powinien złożyć deklarację 
odrębnie.

Dla nieruchomości niezamieszkałej, na której nie 
są wytwarzane odpady komunalne, (tj. na której 
nie jest prowadzona działalność gospodarcza) wła-
ściciel nieruchomości powinien złożyć stosowne 
oświadczenie.

W przypadku nieterminowego złożenia deklara-
cji, albo gdy będą uzasadnione wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Go-
stycyn określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 
pod uwagę średnią ilość odpadów powstającychna 
nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklaracja jest wiążąca przez co mieszkaniec po-
nosi odpowiedzialność za jej treść.

Gospodarka odpadami komunalnymi,  
tzw. „PROBLEMOWYMI”

PSZOK będzie czynny w każdą sobotę w go-
dzinach od 9.00 do 14.00.

 Punkt znajduje się na terenie zamkniętego 
składowiska odpadów w Gostycynie.

Znowelizowana ustawa nałożyła na gminy obowią-
zek utworzenia tzw. PSZOK-ów (Punktów Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Wywiązując się 
z powyższego zadania, na terenie naszej gmina już od 
1 lipca br. funkcjonuje w/w punkt.
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Osoby, które do chwili obecnej wywiązały się z 
obowiązku przedłożenia deklaracji śmieciowej do tut. 
Urzędu w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej (opła-
ta uiszczana kwartalnie za indywidualny wywóz) mają 
możliwość indywidualnego dowozu tzw. „komunal-
nych odpadów problemowych”.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) jest czynny w każdą sobo-
tę w godzinach od 09.00 do 14.00. W przypad-
ku zaistniałej konieczności zakłada się, iż Punkt 
będzie otwarty również w inne dni tygodnia.  
PSZOK zlokalizowany jest na terenie dawnego skła-
dowiska odpadów komunalnych w Gostycynie (przy 
drodze powiatowej na Mędromierz).

Jednocześnie informujemy, iż dowożone odpady 
będą odbierane tylko i wyłącznie w przypadku ich 
całkowitego wysegregowania na poszczególne frak-
cje. Odpady zmieszane bądź nie powstające w wyniku 
działalności komunalnej nie będą na niniejszy punkt 
przyjmowane.

Odpady które są przyjmowane na PSZOK:
- odpady wielkogabarytowe: meble, stolarka bu-

dowlana itp.,
- odpady biodegradowalne: resztki organiczne, li-

ście, ścinki gałęzi, trawy itp.,
- drobne ilości odpady budowlanych (do 300 kg/

rocznie na osobę zamieszkującą nieruchomość): gruz, 
metal, itp.,

- odpady elektroniczne: zużyta elektronika z gospo-
darstw domowych,

- zużyte opony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- popiół,
- odpady zielone.
W punkcie zbiórki odpadów będą przyjmowane 

następujące odpady niebezpieczne:.
- odpady niebezpieczne: leki baterie, akumulatory, 

środki ochrony roślin itp.,
- rozpuszczalniki,
- alkalia,
- środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bar-

dzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć.
- urządzenia zawierające freony,
- oleje i tłuszcze jadalne,
- oleje i tłuszcze inne niż wymienione 
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ży-

wice zawierające substancje niebezpieczne,
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ży-

wice inne niż wymienione 

- puszki po farbach i aerozolach,
- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
- detergenty inne niż wymienione 
- leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
- leki inne niż wymienione 

Popiół segregujemy u źródła
W okresie grzewczym (tj. od 1 października do 

30 kwietnia) mieszkańcy, mają możliwość w ramach 
uiszczanej opłaty uzyskania pojemnika na popiół. 
Zgłoszenie pozyskania pojemnika należy kierować do 
tut. Urzędu w terminie do 10 października każdego 
roku. Jednocześnie informujemy, iż osoby które po-
siadają prywatne, metalowe pojemniki mogą prze-
znaczyć je do gromadzenia popiołu. Należy jednak 
pamiętać, iż pojemniki muszą być oznaczone napi-
sem „POPIÓŁ”. Niniejsze pojemniki (prywatne) na-
leży również zgłaszać do tut. Urzędu.Nieoznakowanie 
pojemników stosownym napisem oraz niedopełnie-
nie formalności (zgłoszenie w tut. Urzędzie) może 
skutkować brakiem odbioru odpadu.

Dzięki wprowadzeniu nowego systemu gospoda-
rowania odpadami,wszyscy będziemy mogli żyć w 

czystym i bardziej przyjaznym środowisku.

DLACZEGO NIE RUSZYŁY PRACE 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DOMU SPO-

KOJNEJ STAROŚCI W PILE ?
Budowa Domu Spokojnej Starości w Pile mia-

ła się rozpocząć na początku tego roku.  Dlaczego 
więc inwestycja nie ruszyła? Odpowiedź na to py-
tanie znajdą Państwo w oświadczeniu Pani Aliny 
Sass, która reprezentuje inwestorów tego wspa-
niałego przedsięwzięcia jakim miała być budowa 
Domu Spokojnej Starości wraz infrastrukturą kul-
turalno – rekreacyjną.

Lubiewo, dn. 01.07.2013 r.

Oświadczenie dotyczące budowy Domu Spokojnej 
Starości w Pile

W imieniu własnym oraz pozostałych inwesto-
rów pragnę serdecznie podziękować za życzliwe 
przyjęcie oraz poparcie dla inicjatywy budowy 
Domu Spokojnej Starości i podjęte w tym kierunku 
działania. Mając na uwadze zaistniałe okoliczno-
ści informuję, iż planowana inwestycja, polegająca 
na budowie zespołu budynków wielofunkcyjnych 
składających się z Domu Spokojnej Starości (DSS), 
obiektów o charakterze rekreacyjnym (basen)  
i kulturowo – edukacyjnym (warsztaty artystyczne, 
punkt przedszkolny, uniwersytet trzeciego wieku, 
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muzeum interaktywne, imprezy okolicznościowe) 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce 
stanowiącej własność Gminy Gostycyn (nr ewiden-
cyjny 883/2) w miejscowości Piła nie będzie reali-
zowana. Powodem nie są decyzje odmowne Kujaw-
sko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków jak również Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, bowiem od nich przysługu-
je prawo do odwołania, ale przede wszystkim nie-
jednoznaczna postawa członków Stowarzyszenia 
„Buko”. Po analizie dostępnych dla nas pism kiero-
wanych przez członków Stowarzyszenia do różnych 
instytucji dochodzimy do wniosku, iż od począt-
ku, tak naprawdę, chodziło o wymuszenie zmiany 
miejsca inwestycji, chociaż do mediów podawano 
zupełnie inną informację. Poniżej prezentujemy 
przesłanki skłaniające nas do tak sformułowanego 
zdania.

W piśmie z dnia 29 sierpnia 2012 r. skierowanym 
do Pana Andrzeja Bonny, Przewodniczącego Rady 
Gminy Gostycyn, Pan Wojciech Weyna, Prezes Sto-
warzyszenia „Buko”, „mając na względzie dobro na-
szej gminy i jej dalszy rozwój gospodarczy” zwrócił 
uwagę na „kilka aspektów sprawy planów budo-
wy DSS w Pile na działce o numerze 883/2 (…).” 
Wymieniając ograniczenia, którymi obciążona jest 
ta działka podkreślił, iż mieszkańcy i członkowie 
Stowarzyszenia „Buko” nie sprzeciwiają się budo-
wie DSS. Dnia 12 września 2012 r. miało miejsce 
spotkanie przedstawiciela inwestorów z mieszkań-
cami Piły, którego celem było poinformowanie 
o planowanej inwestycji oraz realnych szansach 
związanych z powstaniem nowych miejsc pracy.  
Na tymże spotkaniu wyrażono również jednoznacz-
ną aprobatę dla przedstawionych działań. Jednak  
kolejne kroki podjęte przez członków Stowarzysze-
nia „Buko” stają w jawnej sprzeczności z oficjalnie 
złożonymi deklaracjami. 

Dnia 4 października 2012 r., a więc niecały miesiąc 
po spotkaniu w Pile, mieszkanka tej miejscowości 
Pani Urszula Deptuła skierowała pismo do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgosz-
czy (RDOŚ), w którym podała szereg argumentów 
przemawiających za tym, że „wybrany przez inwe-
stora teren działki (…) jest najgorszym z możliwych 
(…). ”Prezes Stowarzyszenia „Buko” Pan Wojciech 
Weyna w piśmie z dnia 6 lutego 2013 r. skierowa-
nym do RDOŚ wnioskując „o nieuzgodnienie pro-
jektu decyzji o warunkach zabudowy” powoływał 
się na to pismo argumentując jednocześnie, że  

„w sprawie również wypowiedzieli się mieszkańcy 
indywidualni – p. Urszula Deptuła (…).” Uważamy, 
że kierując pismo do instytucji państwowej należa-
ło być bardziej precyzyjnym i wskazać, iż wypowie-
działa się mieszkanka, a nie mieszkańcy. 

16 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie „Buko” Wój-
towi Gminy Gostycyn złożyło „ofertę zagospodaro-
wania działek gminnych nr 880, 882 i 883/2 na cele 
związane z turystyką i uruchomieniem skansenu 
podziemnych kopalń węgla brunatnego w miejsco-
wości Piła jako ponadregionalnego produktu tury-
stycznego gminy Gostycyn i województwa kujawsko 
– pomorskiego (…).” Skutkiem podjętych działań 
miało być m.in. przygotowanie projektu zagospo-
darowania działek z przeznaczeniem na budowę 
skansenu podziemnych kopalń węgla brunatnego  
i rekonstrukcji obiektów zabytkowych oraz utwo-
rzenia na ich podstawie przedsiębiorstwa społecz-
nego zatrudniającego mieszkańców gminy w szcze-
gólnie trudnej sytuacji życiowej: „osoby bezrobotne 
i nieaktywne zawodowo – około 30 osób do obsługi 
utworzonego przedsiębiorstwa społecznego i ru-
chu turystycznego.” Tego, iż miejscowy samorząd  
i Radnych postawiono przed faktem dokonanym 
dowodzi stwierdzenie zawarte w piśmie, iż inwesty-
cja jest planowana przy współudziale Gminy. Wy-
pada zadać zasadnicze w takim przypadku pytanie, 
czy zapis ten był wcześniej z właściwymi organami 
samorządowymi konsultowany? Również dziwnym 
zbiegiem okoliczności jest to, że koszt inwestycji 
planowanej przez Stowarzyszenie jak i ilość zatrud-
nionych osób zbliżona była do wcześniej przedsta-
wionych ustaleń związanych z funkcjonowaniem 
DSS.

Nie bez znaczenia dla budowy DSS w Pile, wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, były kroki podję-
te przez członków Stowarzyszenia „Buko” pole-
gające na wystąpieniach do Wojewody Kujawsko 
– Pomorskiego, w których zabiegano o udzielenie 
wsparcia „w formie listu poparcia dla zamierzenia 
inwestycyjnego” polegającego na budowie „skan-
senu architektury przemysłowej wraz z podziemną 
trasą turystyczną oraz muzeum podziemnych ko-
palń węgla brunatnego w Borach Tucholskich jako 
markowego produktu turystycznego województwa 
kujawsko – pomorskiego.” Starano się także (bez 
konsultacji z nami, jak również bez upoważnienia 
z naszej strony) uzyskać poparcie dla idei  „bu-
dowy domu spokojnej starości na terenie gminy 
Gostycyn w lokalizacji nie kolidującej z ochroną 
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obiektów zabytkowych kopalni węgla brunatnego”.  
Bez jakiejkolwiek konsultacji ze mną, jako przedsta-
wicielem inwestorów, w skierowanym do Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pi-
śmie z dnia 6 lutego 2013 r. „Stowarzyszenie „Buko” 
działające na rzecz mieszkańców gminy Gostycyn” 
stwierdziło, iż „inwestycja ta nie jest (…) konieczna  
do realizacji na omawianym terenie chronionym 
(…)” sugerując jednocześnie, iż „może zostać prze-
prowadzona w alternatywnych lokalizacjach (…).”

Stowarzyszenie „Buko” w wystosowywanych pi-
smach do różnych instytucji (m.in. RDOŚ, Urząd 
Wojewódzki) przedstawiało w złym świetle inwe-
stycję oraz inwestorów. Nieprawdą jest, jak stwier-
dził w poprzednim wydaniu „Tygodnika Tuchol-
skiego” przedstawiciel Stowarzyszenia, że nie były 
one brane pod uwagę przez adresatów. Pani Iwona 
Brzozowska – działającą z upoważnienia Kujaw-
sko – Pomorskiego Konserwatora Zabytków pismo, 
które Stowarzyszenie „Buko” wystosowało do repre-
zentowanej przez Nią instytucji z dnia 6 lutego 2013 
r. przesłała do Departamentu Ochrony Zabytków  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w Warszawie. Członkowie Stowarzyszenia, nie 
będąc stroną, otrzymywali również do wiadomości 
pisma urzędowe kierowane m.in. do przedstawicie-
la inwestorów. 

Tej atmosferze podważania wiarygodności inwe-
storów uległa również Pani Urszula Deptuła, która 
w piśmie z dnia 4 października 2012 r. określiła, 
iż reprezentuję grupę „bliżej nieokreślonych leka-
rzy”. Faktem jest także to, iż Stowarzyszenie „Buko”, 
przez swoich przedstawicieli, blokowało planowa-
ną inwestycję w instytucjach decyzyjnych. Przy-
znała się do tego Pani Agnieszka Weyna podczas 
posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Ładu i Porząd-
ku Publicznego oraz kontaktów z organizacjami 
pozarządowymi, które miało miejsce 12 czerwca 
2013 r. Postępowanie Stowarzyszenia „Buko” tłu-
maczyła tym, że inwestycja nie była konsultowana 
z „rozszerzeniami”. Na łamach „Tygodnika Tuchol-
skiego” przedstawiciele Stowarzyszenia zarzucili, iż 
dopiero 17 stycznia 2013 r. „inwestor złożył wnio-
sek na DSS, rozszerzając go nagle o niekonsultowa-
ne wcześniej np. muzeum interaktywne i imprezy 
okolicznościowe.” Informacja ta jest nieprawdziwa.  
12 grudnia 2012 r. w imieniu inwestorów zosta-
ło złożone pismo o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy (data wpływu pisma do Urzędu Gminy  

w Gostycynie 14.12.2012 r.), w którym określony 
został charakter wielofunkcyjnego budynku z funk-
cjami kulturowo – edukacyjnymi. Niezrozumia-
ły jest dla nas zarzut, iż „weszliśmy z buciorami”  
w działania Stowarzyszenia. Przecież nikt nie negu-
je, a tym bardziej nie zawłaszcza, dotychczasowe-
go dorobku Stowarzyszenia „Buko”. Jednocześnie 
pragniemy przypomnieć, iż w zakres owych „roz-
szerzeń” wchodziły obiekty o charakterze rekreacyj-
nym (basen) i kulturowo – edukacyjnym (warsztaty 
artystyczne, punkt przedszkolny, uniwersytet trze-
ciego wieku, muzeum interaktywne, imprezy oko-
licznościowe), które nie pozostają w opozycji wobec 
dotychczasowych działań realizowanych przez Sto-
warzyszenie. Mamy również nadzieję, że członkowie 
Stowarzyszenia zdają sobie sprawę z tego w oparciu 
o jakie standardy europejskie powinien funkcjono-
wać nowoczesny DSS. Wiadomo, iż jednym z zadań 
tego typu placówek jest szeroko rozumiana rehabili-
tacja pensjonariuszy, ich aktywizowanie na różnych 
polach życia oraz stwarzanie możliwości kontaktu 
z członkami społeczności lokalnej w możliwie naj-
szerszym zakresie. I właśnie budowaniu wzajem-
nych kontaktów miały służyć owe „rozszerzenia”. 
Przecież tego typu placówka nie jest izolatką dla 
ludzi starszych, wręcz przeciwnie – ma pomagać im 
spędzić czas w sposób godny i pełen szacunku. Pla-
nowane przy DSS muzeum, które miało odnosić się 
do miejscowego dziedzictwa, jak również dziedzic-
twa Borów Tucholskich, nie kolidowało z projekto-
wanym przez członków Stowarzyszenia skansenem. 
Oba obiekty mogły się wzajemnie uzupełniać z ko-
rzyścią dla wszystkich - mamy bowiem nadzieję, 
że zasadnicze różnice programowe i ekspozycyjne 
w funkcjonowaniu muzeum i skansenu członkom 
Stowarzyszenia „Buko” są znane.

 Mając na uwadze dalszy rozwój i integrację 
społeczności lokalnej a nie pogłębianie panujących 
już i tak podziałów oświadczamy, jak na wstępie, iż 
rezygnujemy z dalszych kroków zmierzających do 
realizacji inwestycji. Żałujemy tylko, że od samego 
początku członkowie Stowarzyszenia „Buko” pu-
blicznie, oficjalnie i jednoznacznie nie oświadczyli, 
iż zależy im na działce nr 883/2. Wówczas my, in-
westorzy, nie podejmowalibyśmy żadnych kroków 
zmierzających do realizacji budowy.

W imieniu inwestorów
Alina Sass 



Urząd Stanu Cywilnego w Gostycynie  
Od dnia 20 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. zarejestrowano lub zgłoszono w Urzędzie Stanu Cywilnego  

w Gostycynie: 69 urodzeń, 55 małżeństwa, 54 zgony.

Urodzenia Małżeństwa Zgony
1.  Robaczewski Tomasz 
2.  Grzeca Filip
3.  Łęgowik Antonina
4.  Mazur Gracjan 
5.  Grzeca Dominik 
6.  Banas Wojciech 
7.  Napiontek Grzegorz 
8.  Klatecki Stanisław 
9.  Grzywiński Nicolas 
10. Szymańska Sara 
11. Lenart Patryk 
12. Trawa Aleksandra 
13. Napiontek Zofia 
14. Bereda Emilia
15. Mindak Tomasz
16. Donarski Oliwier
17. Mindak Nataniel
18. Bereda Dawid
19. Giersz Zoja
20. Holweg Oskar 
21. Dudkiewicz Mateusz
22. Grzeca Mieszko 
23. Siwicki Filip
24. Kożuch Maja
25. Piechocki Kamil 
26. Behrendt Aleksander 
27. Depczyński Igor 
28. Mordzak Zuzanna 
29. Okonek Lena
30. Banach Wojciech 
31. Weltrowski Karol 
32. Misiak Marianna 
33. Giłka Norbert 
34. Grzeca Paweł
35. Grzeca Piotr
36. Przybysz Piotr
37. Kufel Wojciech 
38. Kunca Lena
39. Andreasik Antoni 
40. Kudliński Filip
41. Wojtalewicz Nikodem
42. Wojtalewicz Mikołaj
43. Świetlik Jakub
44. Dembek Franciszek
45. Zalewska Magdalena
46. Pietrzak Jakub
47. Nędzołek Nina
48. Donarska Dominika
49. Kolasa Ksawery
50. Stopa Paulina
51. Wegner Wiktor
52. Korda Jan
53. Ryckowska Joanna 
54. Patoleta Amelia
55. Oparka Antonina
56. Szamocki Paweł
57. Olejnik Amelia
58. Muszytowski Aleks
59. Siuzdak Zuzanna 60. Boruta Jagoda
60. Boruta Jagoda
61. Kajfasz Oskar
62. Grodecka Ewa
63. Brzószczyk Miłosz
64. Augustyńska Natalia
65. Świetlik Agata
66. Maliński Mateusz
67. Mazurek Juliusz
68. Szamocka Wiktoria
69. Kołomyjska Aleksandra

1. Karnecka Ewa i Warczak Marek
2.  Porazińska Małgorzata i Klafetka Dariusz  
3.  Orzada Ewelina i Drzewiecki Rafał 
4.  Lebioda Patrycja i Magda Krzysztof  
5.  Szydrow Barbara  i Nering Mariusz 
6.  Ossowska Sandra i Rink Bartosz 
7.  Paradiuk Małgorzata i Karnowski Jan 
8.  Czerwińska Marta i Araśniewicz Adam   
9.  Krebs Katarzyna i Kłosowski Piotr   
10.  Tatarek Ewa i Połaszewski Marek  
11.  Łożyca Maria i Pilarczyk Sebastian  
12.  Breś Anna i Makowski Marek  
13.  Porożyńska Martyna i Gan Marcin  
14.  Możdżeń Elżbieta i Barczyk Karol   
15. Gierszewska Magdalena i Gatz Łukasz
16.  Mech Iwona i Majewski Zbigniew   
17.  Walentowicz Ewa i Górecki Arkadiusz 
18.  Brumund Joanna i Muszytowski Paweł  
19.  Śledź Barbara i Bereda Leszek  
20.  Ciszewska Anna i Arndt Adam  
21.  Ollik Monika i Brząkała Sebastian  
22.  Figel Marzena i Porożyński Arkadiusz 
23.  Doniecka Agnieszka i Mindak Rafał 
24.  Górska Emilia i Widawski Mariusz  
25.  Siekaczek Barbara i Lubiński Adam 
26.  Topka Aleksandra i Spychalski Łukasz  
27.  Patrians Agnieszka i Długozima Marek 
28.  Szablewska Wioleta i Szymański Błażej
29.  Spiker Monika i Koniarski Łukasz 
30.  Michalska Anna i Jasik Andrzej
31.  Bury Daria i Sass Mateusz
32.  Stalka Malwina i Gołębiewski Łukasz
33.  Giłka Olga i Jaszkowski Robert 
34.  Meller Paulina i Muzioł Bartosz
35.  Omieczyńska Celina i Moga Andrzej
36.  Spiker Beata i Maliński Piotr
37.  Kądziela Paulina i Dzikowski Bartosz 
38.  Bonk Ewelina i Majewski Michał
39.  Trelińska Mirosława i Siewert Tomasz
40.  Meyer Anna i Bartlewski Piotr
41.  Szulińska Katarzyna i Piwowarski Marek 
42.  Kleibauer Kamila i Szweda Maciej
43.  Anasiewicz Monika i Kotlewski Mateusz
44.  Chabowska Agata i Zacheja Piotr 
45.  Bereda Mirosława i Spiker Rafał
46.  Punder Barbara i Różycki Mieczysław 
47.  Idzikowska Kamila i Cyckowski Sławomir
48.  Łysak Katarzyna i Piechocki Tomasz
49.  Nazar Iwona i Przybysz Paweł 
50.  Galińska Natalia i Kolasa Łukasz 
51.  Juchcińska Grażyna i Nyske Przemysław 
52.  Januszewska Magdalena i Raddatz Bartosz
53.  Milkowska Katarzyna i Grzeca Wojciech  
54. Pujanek Paulina i Żywicki Rafał
55. Szamocka Anna i Chrzanowski Tomasz

1.  Michalak Józef  
2.  Szreiber Jerzy
3.  Sztukowski Feliks   
4.  Paterka Kornela  
5.  Mazalon Zdzisław 
6.  Jurkiewicz Helena  
7.  Puchowska Genowefa   
8.  Przytarski Jan   
9.  Krűger Tadeusz   
10.Warczak Bolesław    
11. Hass Regina 
12. Majewska Bogumiła   
13. Jasik Małgorzata  
14. Grzeca Anna   
15. Sass Genowefa  
16. Falkowski Albin  
17. Wasilewski Roman   
18. Chelmowska Władysława
19. Dolat Adam  
20. Bieliński Marcin  
21. Muzolf Kazimierz  
22. Dammer Pelagia  
23. Figel Leszek  
24. Figel Cyryl  
25. Wosik Stefania
26. Tomczyk Urszula  
27. Makowski Piotr  
28. Araśniewicz Zdzisław  
29. Nowak Piotr
30. Pruska Doroteja 
31. Andrzejewska Weronika
32. Poraziński Kazimierz
33. Wicikowska Teresa
34. Berent Maria
35. Karbasz Honorata 
36. Fortuńska Jadwiga
37. Zieliński Zygmunt 
38. Kopacz Wojciech
39. Steffer Halina
40. Gumiński Karol 
41. Zielińska Urszula
42. Thiede Natalia
43. Kolasa Henryk
44. Madurajski Wiesław
45. Bazarnik Edmund
46. Szukalski Stanisław
47. Gac Janina
48. Chmiel Krystyna
49. Block Bogumiła
50. Kocikowski Brunon
51. Gąsiorowska Zofia
52. Weltrowski Stanisław
53. Nazar Wacława
54. Warczak Edmund



Elżbieta i Wiesław Kwasigroch, 
dzieci Janiny i Alfonsa Kwasigroch: 

w ogrodzie koło domu  
na ulicy Głównej,  

koniec lat 50-tych XX wieku
Elżbieta  

i Wiesław Kwasigroch, 
dzieci Janiny  

i Alfonsa Kwasigroch: 
na drodze do Piły, 
koniec lat 50-tych 

XX wieku

 Rodzina Kwasigroch  
(Janina z dziećmi Elżbietą  
i Wojciechem) oraz sąsiedzi.  
Na ulicy Rzemieślniczej  

w Gostycynie, koło Gliszczyńskich. 
Koniec lat 50-tych XX wieku.

Rodzina Kwasigroch przy 
wigilijnym stole - koniec lat 

50-tych

Skrzyżowanie w Gostycynie (obecnie rondo).  
Od lewej: Ryszard Siewert, Wanda Patyna  
(z męża Krausa), Czesław Ogrzewalski, 
Kazimierz Karnowski, Aleksandra Grzeca  
(z męża Karnowska), Czesław Karnowski. 

Początek lat 70-tych XX wieku

Spacer ulicą Główną  
w Gostycynie.  

Od lewej Feliks Grzeca, 
Terenia Grzeca (z męża 

Tatarek), Leokadia Dobrzyńska, 
Marek Dobrzyński (w wózku), 

Roman Dobrzyński,  
Janina Grzeca..Rok 1953.

Rodzinnie –na starej fotografii

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów 
Janiny Kwasigroch  

i Aleksandry Karnowskiej.


