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Za nami kolejny rok. 
Z tej okazji oddaję w wasze ręce kolejny numer Biuletynu Informacyj-
nego pn. „Wieści Gminne – Z krainy nad trzema rzekami”.
Miniony rok, to rok zmian, które w dużym stopniu dotyczą mojej oso-
by. Pomimo, iż jestem i pracuję dla Państwa od wielu lat,  był to pier-
wszy rok mojej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Gostycyn.

Dziękuję wszystkim za współpracę, wsparcie, pomoc, życzliwość. 
Mógłbym wymienić mnóstwo osób i instytucji, zawsze życzliwych i ot-
wartych na podejmowane przeze mnie inicjatywy i przedsięwzięcia. 
Dlatego też wyrazy serdecznego podziękowania składam „Wszystkim” 
bez wyjątku, a Wam Drodzy Mieszkańcy raz jeszcze dziękuje za zaufanie jakim obdarzyliście mnie, dając 
szansę na pełnienie tej ważnej, zaszczytnej funkcji. Żywię nadzieję, że moja dotychczasowa praca i jej efekty 
przyniosą Nam wszystkim poprawę jakości codziennego życia. 

Najważniejsze zadana inwestycyjne w najbliższych latach, to głównie budowa dróg, chodników i ścieżek 
rowerowych, budowa i przebudowa sieci wodociągowych. utworzenie Domu Seniora, budowa nowej bib-
lioteki gminnej oraz dążenie do utworzenia nowych miejsc pracy. Czas realizacji tych zadań będzie zależał 
od sytuacji finansowej gminy i możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Zachęcam do przeczytania niniejszego biuletynu i serdecznie zapraszam do współpracy, jednocześnie życząc 
Państwu wszystkiego co najlepsze w 2016 roku! 
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KĄCIK POEZJI
Odezwa do świata

O świecie wymarłych dusz
i serc zatwardziałych
gdzie godność człowieka
bruku sięgnęła
gdzie upadły wszystkie ideały
gdzie panuje kult
piękna i młodości
zaś mamona rządzi światem
gdzie miejsce 
dla tych pokrzywdzonych 
przez los
ubogich
chorych
słabych
świecie mój kochany
zatrzymaj się
choć na chwilę refleksji
bo potem nie będzie
nam już nic dane
prócz zagłady ludzkości…

Maria Edwardczyk
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KALENDARIUM
WYPRAWKA SZKOLNA

W  naszej gminie co roku realizowany jest Rządowy Program Po-
mocy Uczniom. „Wyprawka szkolna”. W tym roku szkolnym zwrot 
kosztów zakupu podręczników otrzymali rodzice uczniów, którzy 
uczęszczają w  br. roku szkolnym do klasy III szkoły podstawowej 
i ich dochód na osobę w rodzinie w roku 2013 nie przekroczył 574 zł 
. Pomoc skierowana jest także dla uczniów uczęszczających do klasy 
V, VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, którzy posiadają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym roku szkol-
nym w  naszej Gminie z  programu pomocy uczniom „Wyprawka 
szkolna” skorzystało 23 uczniów na łączną kwotę 5 366,34 zł.

DOTACJA  NA WPROWADZENIE ZABIEGÓW KONSERWA-
TORSKICH POMNIKOWYCH TWORÓW PRZYRODY

W dniu 12.03.2015 r. Gmina Gostycyn po raz pierwszy otrzymała 
promesę na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 
zabiegów pielęgnacyjnych i  konserwatorskich wybranych pomni-
ków przyrody, zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. W ramach 
projektu, Gmina wprowadziła  m.in. zabiegi ochronne na alei po-
mnikowej zespołu 52 kasztanowców zlokalizowanych w Gostycynie 
(droga w kierunku Dworca PKP). Dodatkowo Gmina wprowadziła 
gruntowne zabiegi kształtujące koronę drzew oraz usunięto zale-
gającą w  koronach posusz. Wszystkie pomniki, które dotychczas 
z różnych względów nie posiadały tabliczki znamionowej informu-
jącej o formie ochrony zostały oznakowane. Wartość całego przed-
sięwzięcia to 27  000  zł. Z  czego dotacja wynosi 20 000 zł. Jest to 
pierwsze tego typu przedsięwzięcie Gminy ratujące nasze pomniki 
przyrody. W 2016 roku, Gmina ponownie planuje pozyskać środki 
na ochronę zadrzewień. Dodajmy, że nadzór i opiekę nad pomniko-
wymi przyrody według obowiązującego Prawa sprawuje odpowied-
nio terytorialnie samorząd właściwej gminy. Aplikacja o ewentualne 
środki jest skierowana wyłącznie na ten cel.

ROCZNICA WYZWOLENIA GOSTYCYNA

11 lutego 2015r. o godz. 10.00 odbyły się obchody rocznicy Wyzwo-
lenia Gostycyna. Mieszkańcy wraz z delegacjami zebrali się przed 
budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, skąd prze-
szli pod pomnik “W hołdzie ofiarom faszyzmu obrońcom ojczyzny”. 
Zebranych przedstawicieli samorządu, gminnych instytucji, komba-
tantów, dzieci  i młodzież przywitał przewodniczący Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Benedykt Grabow-
ski. Następnie zebrane delegacje złożyły kwiaty i wieńce, po czym 
przemówienie okolicznościowe wygłosił Dyrektor Zespołu Szkół 
w Gostycynie Marek Sass. Na zakończenie wszystkie zebrane dele-
gacje, goście i kombatanci spotkali się przy kawie w sali kominkowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie.

CERTYFIKAT ZAUFANIA PACJENTÓW DLA DYREKTORA 
SPZOZ W GOSTYCYNIE

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gostycynie, lek. med. Artur Kosicki otrzymał Certyfikat zaufania 
pacjentów w ogólnopolskim plebiscycie medycznym “Laur Pacjen-
ta 2014” w dziedzinie medycyny rodzinnej. “Laur Pacjenta” jest nie 
tylko nagrodą za dotychczasową pracę, ale również pełni rolę godła 
jakości dla przyszłych pacjentów szukających odpowiedniej opieki 
medycznej.

SPACER NORDIC WALKING Z MIESZKAŃCAMI GMINY

Niewątpliwym sukcesem organizacyjnym zakończył się spacer nor-
dic walking , który odbył się 21 lutego 2015r. w Pile. Był to już II spa-
cer z kijkami nordic walking. Pierwszy raz spacer odbył się pod ko-
niec października 2014 r. Mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście 
z  innych gmin uczestniczyli wówczas w  „roboczym spacerze” po 
nowo budowanej infrastrukturze trasy nornic walking w Gostycy-
nie (okolice j. Środkowego).Tym razem organizator zaproponował 
uczestnikom wyprawę w  „nieznane”, a  urokliwe, trasy spacerowe 
sołectwa Piła. Mieszkańcy Piły uchylili przed uczestnikami spaceru 
tajemnice własnych ścieżek prowadząc ich po ok. 11 kilometrowej 
trasie spacerowej. Organizatorami przejścia byli: Wójt Gminy Go-
stycyn, Gminny Ośrodek Kultury i  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gostycynie.

UCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ W  GOSTYCYNIE NA “TALENT 
SHOW” W TORUNIU

Dnia 13 marca 2015 roku w  Toruniu odbył się festiwal młodych 
talentów pt. “Talent Show”. Całe widowisko zostało zorganizowane 
w związku z otwarciem nowego skrzydła galerii handlowej “Atrium 
Copernicus”. Atrakcje trwały 4 dni, od czwartku do niedzieli. “Ta-
lent Show” odbywał się w “piątek trzynastego” i dla dla Kacpra Kwa-
sigrocha, ucznia klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gostycynie okazał się całkiem szczęśliwy.  Kacper swój występ 
zatytułował “Taniec inny niż wszystkie” i  faktycznie pokazał coś 
niesamowitego - był to taniec brzucha. Jury w składzie: Katarzyna 
Cichopek, Marcin Hakiel i Mateusz Ziółko przyznała Kacprowi na-
grodę specjalną - wyróżnienie. Emocji było co nie miara, Kacper 
jeszcze długo będzie wspominał swoją przygodę na scenie.

DZIEŃ KOBIET

Dnia 17 marca 2015r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Gostycy-
nie odbył się „Dzień Kobiet” zorganizowany przez Klub Seniora 
„Wrzos”. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17:00. Zebranych gości: 
Wójta Gminy Gostycyn, pana Ireneusza Kucharskiego i Sekretarza 
Gminy Gostycyn, panią Dorotę Gromowską  oraz  delegacje przy-
witała przewodnicząca klubu, pani Halina Piosik Kida. Po części 
oficjalnej, goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany 

przez panie z klubu seniora.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosfe-
rze, przy akompaniamencie pana Marcina Kiedrowskiego.

MIESZKAŃCY GMINY PRZYWITALI PIERWSZY DZIEŃ 
WIOSNY SPACEREM NORDIC WALKING

W dniu 21.03.2015 r. po raz III odbył się wspólny spacer nordic wal-
king z mieszkańcami gminy. Spacerowicze, którzy w tym dniu przy-
jęli zaproszenie, spacerowali tradycyjnie po „nieznanych” ścieżkach 
sołectwa Kamienica. Szacunkowo w  tym dniu uczestnicy przebyli 
łącznie ok. 9 km trasy.
Spacer prowadziła sołtys Kamienicy Pani Magdalena Napiontek. 
Wyprawa rozpoczęła się o  godz. 13:00 tradycyjną rozgrzewką. Po 
ok. 1,5 godzinnym spacerze na uczestników czekał poczęstunek 
i wspólne ognisko. Organizatorami przejścia byli: Wójt Gminy Go-
stycyn, Gminny Ośrodek Kultury i  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gostycynie, Lokalna Grupa Rybacka „BOROWIACKA RYBKA”, 
Rada Sołecka Kamienica.

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

Dnia 11 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste spo-
tkanie z sołtysami Gminy Gostycyn z okazji Dnia Sołtysa. Pan Wójt 
wspólnie z  Panią Sekretarz pogratulowali nowo wybranym Sołty-
som oraz życzyli, aby nadchodzący czas był dla nich i mieszkańców 
okresem wykorzystanych szans i licznych inicjatyw na rzecz rozwo-
ju naszych „Małych Ojczyzn”.

KOLEJNA DOTACJA NA POPRAWĘ ESTETYZACJI GMINY 
POPRZEZ WPROWADZENIE NASADZEŃ DRZEW I  KRZE-
WÓW OZDOBNYCH

Pod koniec marca br. Gmina Gostycyn otrzymała kolejną prome-
sę w  wysokości 10 000 zł z  WFOŚiGW w  Toruniu na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na poprawę estetyzacji gminy poprzez 
wprowadzenie nasadzeń drzew i  krzewów ozdobnych. Aplikując 
o  środki zewnętrzne, Gmina kierowała się chęcią przekazania po-
zyskanego materiału nasadzeniowego wszystkim zainteresowanym 
sołectwom gminy. Realizacja nasadzeń przypadła w  miesiącach 
czerwiec-sierpień br.

POTRAWY NASZYCH KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH NA-
GRODZONE!

Już po raz trzeci  Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zorga-
nizowała konkurs pn. “Kulinarne Dziedzictwo Borów Tucholskich”.
Wśród nagrodzonych z naszej gminy znalazły się następujące osoby: 
kategoria: produkty regionalne pochodzenia roślinnego – 2 miejsce 
Marzena Przytarska z Przyrowy za powidła z buraka cukrowego, ka-
tegoria: potrawy, 1 miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Bagienicy 
za zupę ziemniaczaną na mięsie ze śmietaną (“Spółka”), wyróżnienie 
dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łyskowie za zupę rybną z pulpeta-
mi, kategoria: inne produkty regionalne, 1 miejsce Elżbieta Weyna 
z Gostycyna za babkę gotowaną,  3 miejsce Wioska Miodowa Wielki 
Mędromierz za placek miodowy. Wszystkie produkty były oceniane 
przez jury konkursowe w składzie: Grażyna Szelągowska (etnograf 
z  Muzeum Etnograficznego w  Toruniu), Marek Szczygielski (eks-
pert w dziedzinie produktów tradycyjnych, Wojewódzki Inspektor 
JHARS w Bydgoszczy) oraz Piotr Lenart (ekspert kulinarny).

GALA LAUREATÓW KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘ-
ZYKA POLSKIEGO

Dnia 27 marca 2015r. w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyte-
tu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Gala Laureatów 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla szkół podstawo-
wych. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00. Uświetnił ją występ 
kwartetu gitarowego ze szkoły muzycznej w Bydgoszczy. Po części 
artystycznej głos zabrała Wojewoda Pani Ewa Mes i Kujawsko-Po-
morski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska. W  swoich wy-
stąpieniach podkreśliły rangę konkursu oraz złożyły podziękowania 
i gratulacje wyróżnionym uczniom, ich rodzicom, dyrektorom i na-
uczycielom. Dla nas był to wyjątkowo uroczysty dzień, ponieważ 
w tym roku w gronie najlepszych znalazła się uczennica naszej szko-
ły Maja Susło.
W czasie gali odebrała, w obecności mamy i pani Hanny Stołowskiej, 
z rąk Wojewody oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nie-
zwykłą, pamiątkową statuetkę i zaświadczenie, które daje laureatom 
rozmaite przywileje, m.in. zwalnia z pierwszej części sprawdzianu 
szóstoklasisty, z której uzyskują maksymalną liczbę punktów.
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PODZIĘKOWANIA DLA DŁUGOLETNICH SOŁTYSÓW

Na VI sesji odbytej w dniu 26 marca 2015r. Wójt Gminy wspólnie 
z  Przewodniczącym Rady Gminy podziękowali Pani Janinie Gó-
reckiej oraz Panu Jerzemu Kądzieli za długoletnie pełnienie funkcji 
Sołtysa.  Skierowali słowa uznania za ciężką pracę i zaangażowanie 
w  działalność na rzecz rozwoju i  poprawy jakości życia sołectw, 
w których byli sołtysami.
Pan Wójt podkreślił, że oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom 
były zawsze nadrzędnym celem ich pracy, a zaufanie jakim zostali 
obdarzeni dodawało odwagi i  wytrwałości  w  wypełnianiu  i  po-
dejmowaniu najtrudniejszych nawet zamierzeń. Wspólnie udało 
zrealizować się wiele inwestycji. Na koniec Wójt Gminy wspólnie 
z  Przewodniczącym Rady złożyli życzenia oraz wręczyli kwiaty 
i upominki. Pani Janina Górecka oraz Pan Jerzy Kądziela podzię-
kowali za współpracę z samorządem oraz z sołtysami, a także za po-
moc ze strony Urzędu.

SPACER NORDIC WALKING PO SOŁECKICH TRASACH 
MIEJSCOWOŚCI GOSTYCYN 

Już po raz czwarty mieszkańcy gminy Gostycyn mieli możliwość 
spotkać się podczas spaceru nordic walking. W dniu 25.03.2015 r. 
z inicjatywy Rady Sołeckiej w Gostycynie grupa ponad 30-sto oso-
bowa wyruszyła po sołeckich trasach spacerowych mieszkańców 
sołectwa Gostycyn. Wyprawa rozpoczęła się o godz. 13.00. Trady-
cyjnie przed wyprawą, uczestnicy spaceru poddani zostali próbie 
sprawności w formie rozgrzewki. Po prawie 2h spacerze uczestnicy 
wyprawy spotkali się przy wspólnym stole piknikowym, przy któ-
rym czekał pyszny bigos, kawa i wyśmienity podwieczorek w formie 
rogalików przygotowane przez pnie z KGW Gostycyn.

FINALISTA „STRAŻ ROKU 2014”

Podczas obrad VIII Plenarnego Posiedzenia Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Tucholi, który odbył się 25 kwietnia 2015r. 
w  Lubiewie, nastąpiło rozstrzygnięcie powiatowego konkursu na 
„Straż Roku 2014” i  „Strażaka Roku 2014” powiatu tucholskiego. 
W obu kategoriach nasi strażacy odnieśli sukces. W kategorii „Straż 
Roku” jednostką, która przeszła do etapu finałowego, było OSP 
Mała Klonia. Ustąpiła ona tylko zwycięzcy OSP Legbąd. W kategorii 
„Strażak Roku” kandydatem naszej gminy był dh Marek Kwasigroch 
z OSP Pruszcz.

PODZIĘKOWANIA DLA DELEGATÓW IZBY ROLNICZEJ

Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy na sesji od-
bytej w dniu 30 kwietnia 2015r. wręczyli uroczyście podziękowania 
Delegatom Izby Rolniczej z terenu Naszej Gminy, którymi są Pani 
Danuta Lutoborska oraz Pan Jan Bereda. Podziękowania skierowane 
zostały także do  Przewodniczącej Powiatowej Rady Kujawsko- Po-
morskiej Izby Rolniczej Pani Gizeli Jączyńskiej za wieloletnią pracę 
na rzecz rozwoju i poprawy „Rolnictwa” na terenie gmin Powiatu 
Tucholskiego.

I  MIEJSCE W  KONKURSIE KULINARMYM „NASZE KULI-
NARNE DZIEDZICTWO-SMAKI  REGIONÓW” 

Dnia 10 maja 2015r. w  Minikowie pani Wioletta Malinowska 
z KGW z Łyskowa brała udział w krajowym konkursie kulinarnym 
,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Przygotowała na 
tą okazję zupę rybną z pulpetami oraz kotlety ziemniaczane z mię-
sem mielonym w sosie grzybowym. Jury walory smakowe, estetycz-
ne oraz związek potrawy z tradycją i regionem oceniły na najwyższą 
notę, przyznając przedstawicielce naszej gminy pierwsze miejsce. 
Pani Wioletta pasję i miłość do gotowania wyniosła z  rodzinnego 
domu. Jej prababcia, babcia i mama były wspaniałymi kucharkami.

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

W  piątek, 8 maja 2015r. w  Gostycynie obchodzono Narodowy 
Dzień Zwycięstwa. Przedstawiciele samorządu, delegacje, poczty 
sztandarowe: harcerzy, strażaków i kombatantów, zaproszeni goście 
i  uczniowie z  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w  Gostycynie oraz 
najmłodsi – przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Gostycynie 
zebrali się o godz. 9:00 pod budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gostycynie, skąd przeszli pod pomnik “W hołdzie ofiarom faszy-
zmu obrońcom ojczyzny”. Zebranych przywitała przewodnicząca 
Klubu Seniora „Wrzos” w Gostycynie, Pani Halina Piosik Kida, po 
czym Pan Henryk Jabłoński przedstawił Rys Historyczny. Następnie 
delegacje złożyły kwiaty i wieńce. Uroczystość zakończyła się spo-
tkaniem przy kawie w sali kominkowej GOK-u.

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIE-
JU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

W  dniu 9 maja 2015 roku w  Zespole Szkół w  Gostycynie odbyły 
się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie w  Ruchu Drogowym. Podczas turnieju gościliśmy 
Wicestarostę Tucholskiego pana Zenona Poturalskiego oraz Wójta 
Gminy Gostycyn pana Ireneusza Kucharskiego. Sędzią głównym 
turnieju była st. sierżant Ewelina Rink a przewodniczącym komitetu 
organizacyjnego pan Dariusz Bortnik. W eliminacjach powiatowych 
wzięli udział uczniowie z 3 szkół podstawowych, tj. Gostycyna, Zie-
lonki, Pruszcza oraz z  Gimnazjum w  Gostycynie. Uczestnicy tur-
nieju musieli się zmierzyć z zadaniami teoretycznymi (test wiedzy 

i test skrzyżowania) i praktycznymi (udzielanie pierwszej pomocy, 
przejazd przez miasteczko ruchu drogowego i  rowerowy tor prze-
szkód). Wyniki w kategorii szkół podstawowych były następujące: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa z Pruszcza, II miejsce -Szkoła Pod-
stawowa z Gostycyna, III miejsce - Szkoła Podstawowa z Zielonki. 
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Agnieszka Grudzina ze 
Szkoły Podstawowej z  Pruszcza oraz Artur Okonek z Gimnazjum 
w Gostycynie. 

ROBOTY PUBLICZNE I  PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 
W GMINIE GOSTYCYN

Wzorem lat ubiegłych w Gminie Gostycyn trwają roboty publiczne 
i  prace społecznie użyteczne.  Organizatorem przedsięwzięcia jest 
Urząd Gminy w Gostycynie przy współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. W ramach robót publicznych zatrudnio-
nych jest 6 osób, a w ramach prac społecznie użytecznych 10 osób.
Zgodnie z wymogami,  przed rozpoczęciem prac pracownicy zostali 
zapoznani z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz pouczeni o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu 
wykonywania pracy porządku i dyscypliny. Osoby zakwalifikowane 
wykonują prace porządkowe w  miejscach publicznych na terenie 
gminy, takie jak m.in.: sprzątanie ulic, chodników, pielęgnacja skarp, 
zbieranie śmieci we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
Dzięki tym pracom osoby nie posiadające obecnie żadnego docho-
du mają możliwość podreperowania budżetu domowego.

PRUSZCZ PRZYWITAŁ MIŁOŚNIKÓW NORDIC-WALKING

W sobotni poranek (30.05.) miłośnicy nordic-walking spotkali się 
pod Świetlicą Wiejską w  Pruszczu, by ponownie wyruszyć w  tra-
sę. Grupę poprowadzili mieszkańcy Pruszcza oraz przedstawiciele 
rady sołeckiej z Pruszcza, którzy najlepiej znają swoje tereny. Mie-
liśmy okazję zobaczyć m.in. żelazny most kolejowy na Zalewie Ko-
ronowskim, kamienny krąg usytuowany niedaleko zalewu, przejść 
się duktami leśnymi i  podziwiać przyrodę. Niedaleko leśniczówki 
Pieńkowo panie z Koła Gospodyń Wiejskich i  sołtys wsi, pani Ja-
nina Kołodziejska przygotowały dla nas poczęstunek, a Magdalena 
Danielewska zachęcała do wspólnego śpiewania.

SUKCES UCZENNIC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRUSZ-
CZU W KONKURSIE “W ZGODZIE Z NATURĄ”

Uczennice klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Pruszczu Agnieszka 
Grudzina i Patrycja Zakrzewska wzięły udział w Konkursie Wojewo-
dy Kujawsko - Pomorskiego “W zgodzie z naturą”. Konkurs składał 
się z części testowej, po której 13 najlepszych uczniów przystąpiło 
do części ustnej. Po wylosowaniu zestawu pytań uczniowie odpo-
wiadali przed komisją oceniającą poziom ich odpowiedzi. Tematy-
ka konkursu obejmowała szeroko rozumianą ochronę środowiska 
naturalnego, bioróżnorodność, równowagę biologiczną środowisk 
i znajomość instytucji związanych z tą problematyką.
W  kategorii szkół podstawowych Agnieszka Grudzina zajęła II 
miejsce a Patrycja Zakrzewska otrzymała wyróżnienie. Nauczycie-
lem przygotowującym uczennice do konkursu była p. Anna Ziegler, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszczu.

VI POWIATOWE DYKTANDO O PIÓRO WÓJTA GMINY GO-
STYCYN

Dnia 2 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Gostycynie odbyło się 
VI Powiatowe Dyktando o Pióro Wójta Gminy Gostycyn. Do kon-
kursu przystąpiło 20 uczniów z klas trzecich szkół podstawowych 
powiatu tucholskiego. Wyniki konkursu przedstawiają się następu-
jąco: I miejsce Natalia Medeńska ze Szkoły Podstawowej w Gostycy-
nie, II miejsce Sandra Ligman ze Szkoły Podstawowej w Gostycynie, 
III miejsce Paweł Bieliński ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tucholi. 
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Gac ze Szkoły Podstawowej w By-
sławiu, Klaudia Karowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tucholi, 
Maria Szala ze ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tucholi - Rudzki Most, 
Karol Hoffmann ze Szkoły Podstawowej w Gostycynie, Oliwia Szu-
mińska ze Szkoły Podstawowej w Gostycynie oraz Hubert Nowak ze 
Szkoły Podstawowej w Bysławiu.
Nagrodę główną, czyli pióro wręczył Wójt Gminy Gostycyn pan 
Ireneusz Kucharski. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książko-
we. Dyktando zostało przysłane z Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i  sprawdzone przez polonistki 
z  Zespołu Szkół w  Gostycynie, panie: Dorotę Rybczyńską, Hannę 
Stołowską, Emilię Grzempę. Organizatorem konkursu była pani 
Małgorzata Kołomyjska.

MUZYCZNE MIRAŻE

Dnia 18 czerwca br. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gostycynie odbył się koncert instrumentalistów 
pt. „Muzyczne Miraże”. Podczas koncertu swoje umiejętności zapre-
zentowali uczniowie należący do sekcji instrumentalnej działającej 
przy domu kultury: naukę gry na pianinie prowadził Pan Wojciech 
Rynduch, a na gitarze Pan Bartosz Woźniak.
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STOJAKI NA KONEW-
KI, GRABIE I HACZKI

Na cmentarzach w  Go-
stycynie i  Pruszczu po-
stawiono specjalne stojaki 
na konewki, grabie i hacz-
ki.  Osoby odwiedzające 
cmentarze nie muszą już 
przynosić ze sobą sprzę-
tu do podlewania i  po-
rządkowania grobów. 
Wszystko jest na miejscu. 
W przyszłym roku gmina 
planuje postawienie kolej-
nych stojaków na cmenta-
rzach w  Wielkim Mędro-
mierzu i Wielkiej Kloni.

APEL PODSUMOWUJĄCY OSTATNIE KONKURSY W ZESPO-
LE SZKÓŁ

W czerwcu br.w Zespole Szkół w Gostycynie odbył się apel, na któ-
rym podsumowano ostatnie w tym roku szkolnym konkursy. Wójt 
Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski wręczył laureatom nagro-
dy. Swoje działania podsumowała Rada Samorządu Uczniowskiego. 
Pani Izabela Glama podsumowała Szkolną Ligę Mistrzów Historii, 
w  której I  miejsce zajęła Patrycja Sampławska. Pani Maria Pałka 
podsumowała konkursy informatyczne, w konkursie “Bóbr” zajęli: 
1 miejsce Mariusz Romczykowski i Natalia Marciocha, 2 miejsce” 
Julia Bąk, Nikola Wegner oraz Aneta Przytarska, 3 miejsce Łukasz 
Polcyn i Dawid Nędzołek. Pan wójt ogłosił wyniki konkursu “Bez-
pieczeństwo ma pierwszeństwo” - 1 miejsce Julia Brząkała, 2 miejsce 
Aneta Przytarska. Pani Maria Pałka podsumowała wyniki Ogólno-
polskiego Projektu “Jeżdżę z głową”, w którym nasze gimnazjum zo-
stało wyróżnione, jak również film, który wykonał zespół uczniów 
z klasy 1b: Aneta Przytarska, Milena Dullek, Michalina Nazar, Bar-
bara Sarnowska oraz Łukasz Wiśniewski. Gratulujemy i  życzymy 
wszystkim dalszych sukcesów.

ZAWODY WĘDKARSKIE O  PUCHAR WÓJTA GMINY GO-
STYCYN

W dniu 5 lipca 2015r. przy pięknej pogodzie nad jeziorem Średniak 
w Gostycynie odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gmi-
ny Gostycyn. Rywalizacja rozpoczęła się o  godzinie 7:00 i  trwała 
do godziny 11:00. Wyłowiono około 10kg ryb, głównie z gatunków 
leszcz i płoć. W zawodach uczestniczyło 13 zawodników. W kate-
gorii junior puchar zdobył Oskar Nitka. Wyniki w kategorii senior:
I miejsce - Zbigniew Osowski
II Miejsce - Dariusz Giłka
III Miejsce - Rafał Sontowski
Na zakończenie Wójt Gminy Gostycyn p. Ireneusz Kucharski wrę-
czył zwycięzcom pamiątkowe puchary i zaprosił na wspólny poczę-
stunek.

SZKOLENIA Z FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW EKONO-
MII SPOŁECZNEJ

 Od 30 lipca do 20 sierpnia br. trwały szkolenia dla pracowników 
urzędu, które miały na celu podniesienie wiedzy z zakresu działal-
ności sektora ekonomii społecznej, funkcjonowania Podmiotów 
Ekonomii Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni 
socjalnych. Nabycie praktycznych umiejętności w  zakresie stoso-
wania klauzul społecznych oraz w tworzeniu partnerstw lokalnych. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzony przez Fundację 
Gospodarczą Pro Europa.

ŚWIĘTA ROZALIA Z GOSTYCYNA

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Burchat” wydało w  tym 
roku książkę autorstwa Marka Sassa „Święta Rozalia z Gostycyna”. 
W publikacji znajdziecie Państwo m.in.: zarys dziejów parafii Go-
stycyn, informacje o kulcie św. Rozalii i remoncie figury w 2014 r. 
wraz z dokumentacją zdjęciową oraz aneksy: Wykaz dziewcząt, któ-
re otrzymały imię Rozalia w latach 1883–1900. Publikacja opatrzo-
na jest licznymi fotografiami i  wycinkami prasowymi. Do książki 
dołączono modlitewnik zawierający: Pieśń do św. Rozalii (śpiewana 
podczas procesji do figury św. Rozalii w Gostycynie), modlitwę oraz 
litanię do św. Rozalii (z parafii pod wezwaniem św. Rozalii w Szcze-
cinku).

“LATO W TEATRZE”

Gminny Ośrodek Kultury w  Gostycynie otrzymał w  2015r. dofi-
nansowanie w kwocie 39 950zł na realizację projektu pt. „Na morze 
dnie” z programu „Lato w teatrze” ogłoszonego przez Ministerstwo 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego organizowanego przez Insty-
tut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Nasz projekt znalazł się 
w gronie wniosków najwyżej ocenionych przez Komisję Ekspertów 
programu Lato w teatrze.
Zadanie skierowane było do dzieci, młodzieży gimnazjalnej i  ze 
szkół ponad gimnazjalnych z  Gminy Gostycyn w  wieku 6-20 lat. 
Głównym celem projektu było zapoznanie uczestników z warszta-
tem aktora, warsztatem plastyczno-scenograficznym,  dziennikarza 
i pracownika działu promocyjnego teatru.

WAKACYJNY DZIECINIEC 

Do 14 sierpnia br. trwał „Wakacyjny Dzieciniec”-  zajęcia skiero-
wane do  dzieci i młodzież z gminy Gostycyn od 6 roku życia do 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, który został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Burchat” działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie W tym roku reali-
zowano projekt  pt. „Wodne Harce” dofinansowany przez Samorząd 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Tematem przewodnim tegorocznego „Dziecińca” była woda. Dzieci 
znalazły się także w „Podwodnym wakacyjnym kinie” przygotowa-
nym w GOK-u  w Gostycynie, gdzie obejrzały film familijny pt. „Pan 
Popper i jego pingwiny” oraz wymieniły kropelki zbierane przez 2 
tygodnie na wodne dukaty uprawniające do zakupu popcornu, czy 
wody w sklepiku przy kinie.

LEŚNICZÓWKA W PIEŃKOWIE NAGRODZONA!

Z inicjatywy dyrektora RDLP Janusza Kaczmarka, corocznie odby-
wa się konkurs na najładniejszą osadę leśną. Do konkursu w tego-
rocznej edycji zgłoszonych zostało piętnaście osad leśnych: czterna-
ście leśniczówek i jedna osada wielorodzinna. 
Jak mówią leśnicy, podkreślić należy, że wszystkie oceniane osady 
prezentowały wysoki poziom estetyczny. Część z nich wyróżniała się 
bardzo dużym terenem do zagospodarowania, a tym samym wyma-
gała bardzo dużego nakładu pracy zarówno na etapie projektowania 
jak i pielęgnacji roślinności. Starania użytkowników osad o dobór 
i wyjątkowe aranżacje roślin, nadały każdej osadzie indywidualne-
go charakteru oraz sprawiły, że komponowały się one z otaczającym 
krajobrazem. Bardzo dekoracyjny element stanowiła również ar-
chitektura drewniana jak i  ciekawe aranżacje z kamienia. Podczas 
oceny osad zaobserwowano, że zagospodarowanie ogrodów wokół 
leśniczówek jest często realizowane przy zaangażowaniu wszystkich 
członków rodziny. Podobnie było u Państwa Jareckich z leśniczówki 
Pieńkowo, sołectwo Pruszcz. Gospodarze  Leśniczówki Pieńkowo 
w tegorocznej edycji konkursu zdobyli trzecie miejsce.

REMONT PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MOTYL 

Od września do listopada br. na drodze wojewódzkiej nr 237 
w miejscowości Motyl trwał remont przepustu. Zadanie obejmowa-
ło między innymi rozbiórkę starego obiektu, wykonanie tymczaso-
wego przepustu na czas budowy nowej konstrukcji oraz zbudowanie 
nowego przepustu. Dno wlotu i wylotu umocnione zostało kamie-
niami. Poza tym wyregulowane zostały przydrożne rowy meliora-
cyjne. Na koniec odtworzona została także nawierzchnia drogi wraz 
barierami ochronnymi. Remont kosztował 1 mln zł.

OBCHODY 76. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATO-
WEJ

1 września odchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej.  
O godz. 10:00 kombatanci i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gostycynie wraz z pocztem sztandarowym, władze samorządowe, 
delegacje instytucji publicznych, harcerze z Zespołu Szkół w Gosty-
cynie, przedstawiciele Klubu Seniora „Wrzos” w Gostycynie i miesz-
kańcy zebrali się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gostycynie, skąd przeszli pod pomnik “W hołdzie ofiarom faszy-
zmu obrońcom ojczyzny”. Gości, uroczyście przywitał przewodni-
czący Związku Kombatantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych 
- Benedykt Grabowski, po czym Pani Izabella Glama przedstawiła 
Rys Historyczny, a Przewodnicząca Klubu Seniora „Wrzos” – Pani 
Halina Piosik Kida odczytała zgromadzonym Apel Poległych. Na-
stępnie delegacje złożyły kwiaty i wieńce w hołdzie tym, którzy po-
święcili swoje życie dla dobra ojczyzny. Uroczystość zakończyła się 
spotkaniem przy kawie na sali widowiskowej GOK-u.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „BOROWIACKI WIGOR” 

Dnia 26 sierpnia 2015 roku Gmina Gostycyn oraz Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne “BURCHAT”  powołały Spółdzielnię Socjal-
ną pod nazwą „Borowiacki Wigor”. Wybrano Zarząd  w  osobach: 
prezes -Justyna Kożuch oraz wiceprezes- Paweł Piesik. Główne 
planowane zadania Spółdzielni to prowadzenie Domu Dziennego 
Pobytu dla osób starszych oraz działalność gastronomiczna z cate-
ringiem, czy fizjoterapia. W przyszłości spółdzielnia ma rozszerzyć 
swoją działalność o usługi księgowe, pralnię i prasowalnię, a w razie 
potrzeb także o małe przedszkole. W dniu 15.09.2015r. spółdzielnia 
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgosz-
czy.

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 2015 – KOWALEWO POMOR-
SKIE

Dnia  6 września br. grupa dożynkowa z Gminy Gostycyn spośród 
przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich  oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej sołectw: Pruszcza i  Bagienicy, a  jednocześnie  reprezen-
tacja Powiatu Tucholskiego, brała udział w Dożynkach Wojewódz-
kich, które odbyły się w Kowalewie Pomorskim. Delegacja przygo-
towała wieniec tradycyjny w  kształcie korony zakończonej orłem 
wyklejanym kłosami, o  podstawie owocowo-warzywnej. Wieniec 
zdobył IV miejsce w  konkursie na Najładniejszy Wieniec w  Stylu 
Tradycyjnym!

BARWY LATA, DARY JESIENI

12 września br. panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łyskowie wzięły 
udział w festynie ,,Barwy Lata, Dary Jesieni” w Przysieku , który zo-
stał zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. Podczas festynu odbył się konkurs kulinarny “Ziemniak 
w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”. Panie na tę okazję przygoto-
wały placki ziemniaczane z mięsem mielonym w sosie grzybowym 
z borowików. W potrawie rozsmakowało się jury oraz przybyli go-
ście. Za to danie według starego przepisu babci Aurelii panie otrzy-
mały wyróżnienie.

ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO CHŁOPCA

Dnia 16 września br. Wójt Gminy Gostycyn przekazał niepełno-
sprawnemu chłopcu  z  Kamienicy trzykołowy rower. Dziewięcio-
letni Marek, który nie potrafi jeździć na rowerze dwukołowym był 
zachwycony. Mama Marka zdradziła, że jest on wielkim fanem zna-
ków drogowych i innych gadżetów związanych z motoryzacją, a taki 
rower  to jedno z  jego marzeń. Gmina Gostycyn otrzymała rower 
dzięki temu, że Wójt Gminy Ireneusz Kucharski wsparł Polski Czer-
wony Krzyż przystępując do ogólnopolskiej akcji zbiórki tekstyliów 
organizowanej przez PCK.
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KAMERA TERMOWIZYJNA DLA OSP W GOSTYCYNIE
W dniu 22 września 2015r. w trakcie uroczystego przekazania sprzę-
tu w miejscowości Dobrcz, w ramach etapu IV programu “Ludziom 
na ratunek” Ochotnicza Straż Pożarna w Gostycynie otrzymała no-
woczesną kamerę termowizyjną. Jest to drugi tego rodzaju sprzęt 
na terenie powiatu tucholskiego, a  jedyny pozostający w dyspozy-
cji OSP. Wartość zakupionego sprzętu to 19 005 zł  z czego 80% to 
dofinansowanie z Programu “Ludziom na ratunek”. Wkład własny 
OSP w Gostycynie pochodził z środków przekazanych przez Gminę 
Gostycyn.

WIOSKA MIODOWA OTWARTA DLA SENIORÓW!

Na początku października br.  Miodową Wioskę odwiedził Klub Se-
niora „ASTRY” z Chojnic. Grupa seniorów zwiedzała wioskę oraz 
izbę tradycji pszczelarskiej u Państwa Jolanty i Henryka Domerac-
kich. Seniorzy uczestniczyli także w  zajęciach robienia świeczek 
z wosku pszczelego w domku miodowym, w którym czekały na nich 
także słodkie przysmaki oraz prezentacja na temat powstania wioski 
tematycznej. Z zaciekawieniem obejrzeli także zbiory starych przed-
miotów i motocykli w małym „muzeum” u p. Zbigniewa Brzuchal-
skiego oraz wnętrze kościoła parafialnego w Wielkim Mędromierzu.

SAMOCHÓD DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ “BOROWIAC-
KI WIGOR”

Nowo zawiązana w gminie Gostycyn Spółdzielnia Socjalna „Boro-
wiacki Wigor” dopiero co sformalizowała swój statut oraz procedurę 
rejestracji, a już na wstępie otrzymała nieodpłatnie samochód oso-
bowy umożliwiający rozwój działalności. Dzięki odbytym rozmo-
wom Wójta Gminy Gostycyn z  prezesem Borowiackiego WOPR, 
stowarzyszenie w  dniu 14.10.2015 r. oficjalnie przekazało Spół-
dzielni na własność dotychczasowy samochód jednostki WOPR. 
Samochód chociaż nie jest nowy, jednak stan techniczny i przebieg 
pojazdu wskazuje, że może jeszcze długo posłużyć Spółdzielni. Sa-
mochód dodatkowo posiada hak holowniczy, co stanowi dodatkową 
jego zaletę.

NAGRODY WÓJTA NA DZIEŃ EDUKACJI

14 października 2015 r. w  Dzień Edukacji Narodowej w  Urzędzie 
Gminy w Gostycynie nauczyciele oraz pracownicy ze szkół z Gminy 
Gostycyn wyróżniający się szczególnymi zasługami otrzymali Na-
grodę Wójta Gminy Gostycyn: Emilia Grzempa, Henryk Jabłoński, 
Maria Pałka, Dorota Rybczyńska, Hanna Stołowska, Renata Mulcan.

STYPENDIA OD WÓJTA

Stypendia za szczególnie wysokie wyniki w  nauce w  roku szkol-
nym 2014/2015 zostały przyznane dwa razy. Pierwsze stypendia 
otrzymali uczniowie w  lutym 2015 r. Przyznanych zostało wtedy 
12 stypendiów dla uczniów, którzy spełnili wymogi w  klasyfikacji 
semestralnej związane z  uzyskaniem świadectwa z  wyróżnieniem. 
Stypendyści otrzymywali stypendium w okresie od lutego do czerw-
ca 2015 r. po 50 zł miesięcznie. W  czerwcu 2015 r. stypendium 
jednorazowe  zdobyło 22 uczniów. 3 z nich otrzymało stypendium 
w kwocie 50,00 zł  za zdobycie tytułu Laureata III Wojewódzkiego 
Konkursu Astronomicznego. Pozostała 19 to uczniowie, którzy osią-
gnęli wynik 80 % maksymalnej liczby punktów w przynajmniej jed-
nej z obowiązujących części egzaminu. Czworo z nich osiągnęło taki 
wynik w  aż trzech częściach egzaminu, dlatego otrzymali stypen-
dium w  wysokości 150,00 zł. Pięcioro stypendystów zdobyło 80% 
i więcej w dwóch częściach egzaminu, w związku z tym wysokość 
ich stypendium wyniosła 100,00 zł. Pozostali uczniowie otrzymali 
80% i więcej w jednej z części egzaminu, ich stypendium wyniosło 
50 zł. 
Stypendia za szczególnie wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 
2015/2016 zostały przyznane 22 stypendystom. Uczniowie otrzy-
mają je przez 5 miesięcy w  okresie od września 2015 r. do stycz-
nia 2016 r. w kwocie 70,00 zł miesięcznie. 13 stypendystów, którzy 
zaczęli naukę w klasie I gimnazjum otrzymało stypendium za uzy-
skanie świadectwa z wyróżnieniem  za rok szkolny 2014/2015 oraz 
za osiągnięcie w sprawdzianie szkoły podstawowej minimum 80 % 
maksymalnej liczby punktów. Pozostali uczniowie otrzymali sty-
pendium za osiągnięcie świadectwa z wyróżnieniem za rok szkolny 
2014/2015.

NOWE DRESY DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻAR-
NICZYCH W GMINIE GOSTYCYN

Dzięki staraniom Urzędu Gminy w Gostycynie, 3 zastępy Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych, otrzymają  nowe, komplety dresów 
z  logotypami MDP i  gminy oraz napisem miejscowości, o  warto-
ści ponad 3 tys. zł. Przypomnijmy iż w  gminie Gostycyn działają 

4 MDP w miejscowościach: Wielka i Mała Klonia, Gostycyn oraz 
Wielki Mędromierz. Skupiają około 50 dzieci i młodzieży w wieku 
10-16 lat. Początki niektórych sięgają jeszcze lat 70-tych i  trwa-
ją niezmiennie, inne powstały w ubiegłym roku. Zadania MDP to 
m.in.: udział w zawodach sportowo-pożarniczych, rozwój fizyczny 
w  innych dyscyplinach sportowych oraz turniejach wiedzy pożar-
niczej czy konkursach. Młodzież tworzy także sekcje sportowe czy 
teatralne. Bierze udział w obozach strażackich i pomaga w działal-
ności wolontariackiej. W niedługim czasie,  Wójt Gminy Gostycyn 
Ireneusz Kucharski, przekaże młodym strażakom nowe, reprezenta-
cyjne komplety dresów sportowych, w których młode drużyny będą 
godnie reprezentować naszą gminę.

OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I  PROMOCJI RE-
ZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE W PILE

Dzięki staraniom Samorządu Gminy Gostycyn oraz Tucholskiego 
Parku Krajobrazowego udało się zrealizować innowacyjny na skalę 
powiatu oraz województwa projekt budowy Ośrodka Edukacji Przy-
rodniczej i  Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w  Pile. 
Obiekt w swoich założeniach ma spełniać zadanie edukacyjne dla 
wszystkich grup społecznych w  gminie Gostycyn, począwszy od 
dzieci szkolnych, a skończywszy na seniorach. Lokalizacja obiektu 
w  bezpośrednim sąsiedztwie z  j. Szpitalnym umożliwi realizację 
kolejnego etapu całościowej inwestycji w  postaci budowy ścieżek 
dydaktycznych o znaczeniu przyrodniczym. Obiekt będzie również 
spełniał zadania szkoleniowe i  naukowe dla grup akademickich. 
Niewątpliwie już teraz obiekt wzbudza ogromne zainteresowanie, 
o czym przekonano się przy okazji otwarcia Ośrodka.

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ SKUT-
KUJĄCYCH USUWANIEM AZBESTU Z TERENU GMINY GO-
STYCYN W 2015 R. 

Na przełomie października i  listopada Gmina zakończyła realiza-
cję projektu skutkującego udzieleniem dofinansowania do utyliza-
cji wyrobów zawierających azbest pochodzących od mieszkańców 
gminy Gostycyn.
Za pośrednictwem Gminy, która była wyłącznym wnioskodawcą 
i dysponentem pozyskanych środków na w/w zadanie do mieszkań-
ców gminy trafiło prawie 35 tys. zł.
Zadanie obejmowało dofinansowanie do dwóch zadań w  zakresie 
utylizacji wyrobów zawierających azbest. Pierwszym zadaniem był 
demontaż, transport i  unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest (skorzystało 12 podmiotów). Drugim transport i unieszko-
dliwianie tegoż odpadu (skorzystało 17 podmiotów). Z dofinanso-
wania skorzystało łącznie 29 podmiotów. W sumie za pośrednic-
twem Gminy Gostycyn w 2015 r. z  terenu gminy zniknęło 96 ton 
szkodliwego odpadu. Kolejna edycja rozpocznie się naborem wnio-
sków do połowy lutego br.

POSIEDZENIE KUJAWSKO – POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W dniu 26 października 2015 r. w Pile gm. Gostycyn odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej 
Powiatu Tucholskiego. Pod przewodnictwem p. Gizeli Jączyńskiej  
omówiono najistotniejsze  sprawy dotyczące rolnictwa. Przewod-

nim tematem spotkania było omówienie nowej ustawy o gospoda-
rowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zasady 
i terminy zbywania nieruchomości z wyłączeń 30% użytków rolnych 
Gospodarstwa Rolnego „Kamienica”. Powyższe informacje wyja-
śniał obecny na spotkaniu przedstawiciel Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w  Bydgoszczy.  W  spotkaniu również 
uczestniczyli: Wójt Ireneusz Kucharski, Sekretarz Gminy Doro-
ta Gromowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Kłos, 
Przewodnicząca komisji rolnictwa Krystyna Tarkowska - Wamka, 
Prezes Gospodarstwa Rolnego „Kamienica” Jan Piasek oraz rolnicy 
z gminy Gostycyn.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GO-
STYCYN

W  dniu 29 października 2015 r. Rada Gminy Gostycyn uchwałą  
przyjęła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostycyn”. 
Jest to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gmi-
ny w  kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć 
długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Klu-
czowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych 
i  szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w  zakresie 
zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasa-
dą zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania Planu była in-
wentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, oparta 
na jej bilansie energetycznym. 
Plan jest konieczny, by Gmina Gostycyn mogła ubiegać się o środki 
finansowe z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 
na lata 2014-2020 m.in. na działania w zakresie termomodernizacji 
budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

PRZEDSZKOLAKI ZADBAŁY O PIESKI W GMINNYM PUNK-
CIE ADOPCYJNYM

W  dniu 06.11.2015 r. punkt adopcyjny dla zwierząt bezdomnych 
w  gminie Gostycyn odwiedziła grupa 80 przedszkolaków. Dzieci 
pod przewodnictwem kadry wychowawczej z  własnej inicjatywy, 
zorganizowały akcję zbiórki żywności dla czworonogów, znajdują-
cych się pod opieką Gminy Gostycyn. Na przedszkolaków czekał 
Wójt Gminy Gostycyn, który pochwalił ich bezinteresowną posta-
wę. Chcąc docenić postawę i wysiłek przedszkolaków Wójt Gminy 
przygotował dla nich drobne, słodkie upominki.
Los bezpańskich zwierząt, nie jest dla dzieci obojętny, o  czym 
przekonywały wychowawczynie, które były koordynatorami akcji. 
W tym dniu dzieci poprosiły o przydzielenie pod opiekę dwóch pie-
sków, dla których wymyślą imiona.
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ŚWIĄTECZNE ILUMINACJE W NASZEJ GMINIE

Już zeszłym roku Gmina Gostycyn po raz pierwszy, podjęła dzia-
łania w kierunku upiększenia naszych miejscowości świątecznymi 
iluminacjami. Nowością są choinki w  całości wykonane z  kon-
strukcji metalowej, przyozdobione wężami świetlnymi. W tym roku 
każde z sołectw otrzymało swoja iluminację. Co ciekawe wszystkie 
te elementy gmina pozyskała na skutek inicjatywy, pomysłowości 
i własnej pracy pracowników urzędu. Na ciekawostkę zasługuje fakt, 
iż największe konstrukcję (bombkę oraz prezent) wraz z  całkowi-
tym wyposażeniem wykonał nieodpłatnie pracownik, który jako 
podstawowy materiał wykorzystał własną, zalegającą w garażu stal 
zbrojeniową. Gmina w wyniku tego zaoszczędziła wymierne środki 
(szacunkowa wartość podobnych konstrukcji u profesjonalnej firmy 
to ok. 20 000 zł). Poza w/w konstrukcjami na rondzie stanęły figur-
ki dwóch reniferów 3D. Dodatkowo podobne iluminacje powstały 
przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Cieszy fakt, iż ta inicja-
tywa i pomysłowość została nagradzana miłymi i ciepłymi słowami 
samych mieszkańców. 
Dzięki świątecznym dekoracjom, nasza gmina znalazła się w elitar-
nej galerii zdjęć ukazujących region województwa Kujawsko-Po-
morskiego w świątecznej odsłonie. Oglądając galerię, trzeba przy-
znać, że nasza gmina na tle zdecydowanie większych aglomeracji 
wypada bardzo korzystnie.

OSTATNI SPACER 

W sobotę 12 grudni br., mimo nienajlepszych warunków atmosfe-
rycznych, zebrani na przykościelnym parkingu miłośnicy spacerów 
nordic walking zdecydowali sią na wymarsz po trasach spacerowych 
Wielkiej Kloni. Zorganizowana wyprawa była pierwszą wędrówką 
po przerwie wakacyjnej i ostatnią w 2015 r. Grupę poprowadzili 
mieszkańcy sołectwa Wielka Klona z p. Aleksandrą Senską na czele. 
Zabezpieczenia specjalistycznego w zakresie doskonalenia umie-
jętności nordic walking udzielał instruktor p. Tomasz Domeracki z 
Tucholi.
Gościem specjalnym podczas spaceru byli Proboszcz Parafii w Wiel-
kiej Kloni ks. Zbigniew Kostewicz, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Gostycynie p. Marek Sass oraz Wójt Gminy Gostycyn p. 
Ireneusz Kucharski.
Spacer w Wielkiej Kloni był pierwszym spacerem w którym orga-
nizatorzy zaserwowali uczestnikom spaceru, część edukacyjną -hi-
storyczną. „W podróż w poszukiwaniu historii” zabrał ich Dyrektor 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie p. Marek Sass. Uczest-
nicy z zaciekawieniem przysłuchiwali się opowieściom, ku zasko-
czeniu nawet samych mieszkańców sołectwa, wysłuchali zupełnie 
nowych faktów związanych z ich miejscowością.

OPŁATEK W DWORZE ARTUSA

W toruńskim Dworze Artusa, odbyło się 17 grudnia tradycyjne 
spotkanie opłatkowe samorządowców i parlamentarzystów naszego 
regionu oraz przedstawicieli Kościoła katolickiego, sektora bizneso-
wego i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. O oprawę kulinarną 
stołów wigilijnych w 2015 r. zadbały m.in. gostycyńskie członkinie 
koła gospodyń wiejskich, które przygotowały tradycyjne potrawy 
świąteczne.

INWESTYCJE 2014-2015
CHODNIK PRZY ULICY USŁUGOWEJ W GOSTYCYNIE

W czerwcu 2014r. zakończył się remont chodnika przy ulicy Usłu-
gowej w Gostycynie za kwotę 22 311,24 zł. Wcześniejszy remont są-
siadującej  ul. Słonecznej uzupełnia dzisiaj nowy chodnik przy ul. 
Usługowej. Dzięki ciągłym modernizacjom całe otoczenie nabiera 
coraz ładniejszego i  estetyczniejszego wyglądu oraz zwiększa bez-
pieczeństwo ruchu.

NOWY AUTOBUS  SZKOLNY 

Autobus marki Autosan, za kwotę 473 550,00 zł przyjechał, aż z Sa-
noka. Część środków na zakup udało się uzyskać z PFRON-u w ra-
mach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” 
w obszarze D. Autobus prócz wielu nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych, przystosowany jest  do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Długo wyczekiwany ruszył w drogę już  1 września 2014r., a co 
najważniejsze bezpieczniejszym od już wysłużonego poprzednika.

ULICA OKRĘŻNA W  GOSTYCYNIE WYREMONTOWA-
NA 

Z końcem lipca 2014r. zakończyły się prace na ul. Okrężnej w Go-
stycynie. W ramach wykonanych robót  została wykonana kanali-
zacja deszczowa. Cała droga otrzymała nową nawierzchnię z kostki 
betonowej, powstały parkingi i inne elementy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (progi zwalniające, znaki aktywne, bariery ochronne). 
Nowością jest znak pionowy tzw. „radar pedagogiczny” umiejsco-
wiony w  pobliżu przedszkola  dla zapewnienia większego bezpie-
czeństwa ruchu pieszych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 566 690,26 
zł z  czego 50% środków gmina Gostycyn otrzyma z  Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. 

MELIORACJA MĘDROMIERZ-PRZYROWA 

Pod koniec października 2014r. zakończono prace melioracyjne za-
dania pn. „Zabezpieczenie i  zachowanie obszarów objętych szcze-
gólnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu 
zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowościach 
Przyrowa i Wielki Mędromierz oraz wybudowanie zbiorników fil-
tracyjno – retencyjnych” . Całkowity koszt inwestycji to 670 666,06 
zł z czego 100% kosztów netto pochodziło z dofinansowania  z Pro-
gramu Operacyjnego RYBY za pośrednictwem LGR „Borowiacka 
Rybka”. 

KANALIZACJA SANITARNA W WIELKIM MĘDROMIERZU

W październiku 2014r. zakończono roboty przy budowie kanaliza-
cji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 1 830 240,00 zł.  Na inwestycję gmina Gostycyn otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 1 116 000,00 zł.,  z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Roboty budowlane 
obejmowały wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
o długości 3197 mb, kanalizacji tłocznej o długości 4300 mb oraz 51 
przyłączy i 5 przepompowni.

 

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ GRUNTOWEJ 
TRANSPORTU ROLNICZEGO W BAGIENICY

W październiku 2014 r. zakończono modernizację drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w  technologii nawierzchni tłuczniowej w Ba-
gienicy. Droga została przebudowana na odcinku o  długości 800 
mb., który biegnie od wiaduktu nad torami kolejowymi (Pruszcz 
Bagienica – Mała Klonia) w  kierunku wybudowań położonych 
w okolicach rzeki Sępolenki.  Inwestycja uzyskała dofinansowanie 
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w wysokości 40 
tys. zł. Pozostałe koszty pokryła gmina Gostycyn.

I ETAP ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ GOSTYCYN-PIŁA 

W  grudniu 2014r. zakończono pierwszy etap budowy ścieżki pie-
szo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1038 C na trasie Go-
stycyn - Piła. Inwestycje zrealizowano dzięki pozyskanym środkom 
z  funduszy Unii Europejskiej „PO Ryby” za pośrednictwem LGR 
„Borowiacka Rybka” z siedzibą w Gostycynie . Środki na realizację 
inwestycji (wkład własny) pochodziły również  z  budżetu Gminy 
Gostycyn (84.803,20 zł). Dodatkowo Gmina Gostycyn zapłaciła 
koszty wykupu gruntów. Inwestorem był Powiat Tucholski. Łączny 
koszt danego przedsięwzięcia wyniósł 274 tys. zł. 

TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie zakwalifikowała się do 
konkursu „Tablety w Twojej bibliotece” organizowanego przez Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek. Do biblioteki trafiły 3 tablety Apple iPad Air 
16GB Wi-Fi o łącznej wartości ponad 5 tys. zł, które są dostępne dla 
wszystkich użytkowników biblioteki.

KONTYNUACJA PROJEKTU OKNO NA ŚWIAT – PRZECIW-
DZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GO-
STYCYN

W dniu 19 lutego 2015r. w budynku Urzędu Gminy w Gostycynie, 
Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski, uroczyście wręczył umo-
wy na okres kolejnych 5 lat z  bezterminowym przedłużeniem 34 
osobom pozytywnie zakwalifikowanym do dalszego etapu uczest-
nictwa w  projekcie realizowanym już od 2011 roku przez Gminę 
Gostycyn  pn. „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu w gminie Gostycyn na lata 2015-2019” . Dla beneficjentów 
udział w projekcie jest bezpłatny. Środki na jego realizację pochodzą 
z budżetu gminy Gostycyn i są przeznaczone na pokrycie kosztów 



WIEŚCI GMINNE z krainy nad trzema rzekami
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Gostycynie Nr 1(11) Styczeń 2016 Nr 1(11) Styczeń 2016

WIEŚCI GMINNE z krainy nad trzema rzekami
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Gostycynie

14 15

dostępu do internetu oraz obsługę projektu do roku 2019. Projekt 
jest kontynuacją operacji realizowanej ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz gminy Gostycyn.

MINISTERIALNY PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁY-
WANIA TAKŻE W GMINIE GOSTYCYN

Gmina Gostycyn wzorem ubiegłego roku korzysta ze współfinan-
sowanego ze środków Ministerstwa Sportu Programu „Umiem Pły-
wać”, zakłada naukę pływania dla uczniów klas III szkół podstawo-
wych. Jest to kontynuacja projektu prowadzonego już w ubiegłym 
roku, kiedy to powszechną nauką pływania objęto 100% trzeciokla-
sistów z terenu gminy. W 2015 roku na realizację programu środków 
finansowych z puli ministerstwa sportu nie starczy dla wszystkich. 
Wiąże się to głównie ze wzrostem zainteresowania programem in-
nych samorządów, jednak dbając o prawidłowy rozwój fizyczny naj-
młodszych mieszkańców gminy oraz poprawę bezpieczeństwa dzie-
ci spędzających czas wolny nad wodą, Wójt Gminy podjął decyzję 
o wyasygnowaniu brakujących środków w kwocie 7100 zł, aby także 
w bieżącym roku programem powszechnej nauki pływania objęto 
100% trzecioklasistów z terenu gminy. 

BUDOWA II ETAPU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PILE

Dnia 12 marca 2015r. rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące 
inwestycji pn. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na tra-
sie Gostycyn-Piła (Etap II). Drugi etap ciągu pieszo-rowerowego na 
trasie Gostycyn-Piła wzdłuż drogi powiatowej nr 1038C budowany 
jest na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z ulicą Nogawic-
ką do przystani kajakowej w Pile (odcinek o długości 1308 m). W ra-
mach inwestycji został wykonany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 
2,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy i zatoka. 
Zostanie również wykonana kanalizacja deszczowa i odwodnienie 
liniowe oraz bariery ochronne. Inwestorem jest Powiat Tucholski, 
natomiast większość środków pochodzi z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Borowiac-
ka Rybka z działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa osi priorytetowej 
4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i  nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.Pozostałe 
środki  w wysokości 279.965,97 zł. na pokrycie wkładu własnego na 
realizację operacji przekaże ze swojego budżetu Gmina Gostycyn. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 577.931,27 zł.

KOLEJNA INWESTYCJA MELIORACYJNA W  GMINIE GO-
STYCYN

Dzięki wsparciu środków pochodzących z  Programu Operacyjne-
go „PO RYBY” w roku 2015 wykonano zadanie  pn. „Zabezpiecze-
nie i zachowanie obszaru objętego szczególnymi formami ochrony 
przyrody przez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pół, 
łąk i dróg do koryta rzeki Kamionka oraz wybudowanie zbiornika 
filtracyjno - retencyjnego w miejscowości Gostycyn”
Inwestorem przedsięwzięcia była Gminna Spółka Wodna w Gosty-
cynie. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę istniejącej infra-
struktury technicznej urządzeń melioracyjnych na użytkach rol-
nych należących do indywidualnych rolników oraz budowę nowych 
urządzeń melioracyjnych, w tym zbiornika retencyjnego. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wyniósł 239 423,40 zł. Spółka otrzymała do-
finansowanie w kwocie 195.300 zł, pozostałe środki pochodzą z bu-
dżetu Gminy Gostycyn. 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. GŁÓWNEJ 
W GOSTYCYNIE

Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Głównej 
w Gostycynie. W ramach przedsięwzięcia wykonana została kana-
lizacja deszczowa z  rur PCV o  łącznej długości ok. 967,06m, od-
wodnienie liniowe z  kratkami żeliwnymi, przykanalikami z  rur 
PCV oraz studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi przeznaczone 
do odprowadzenia wód opadowych z  jezdni, dróg i placów. Inwe-
storem przedsięwzięcia jest Gmina Gostycyn, która otrzymała do-
finansowanie  z   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i  różnico-
wanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”, w wysokości 555 424,00 zł. Całko-
wity koszt inwestycji wyniósł  910 895,59 zł. Pozostałe koszty zostały 
pokryte z budżetu gminy Gostycyn.

NOWY PARKING W WIELKIEJ KLONI

W dniu 6 maja 2015 r. został oddany do użytku nowy parking przy 
kościele w  Wielkiej Kloni. W  ramach przedsięwzięcia została wy-
konana nawierzchnia z  kostki brukowej betonowej o  łącznej po-
wierzchni ok 800 m2. Inwestycję udało się zrealizować dzięki inicja-
tywie i porozumieniu mieszkańców sołectw Wielka Klonia i Mała 
Klonia, które na ten cel przeznaczyły środki przyznane w ramach 
funduszu sołeckiego (odpowiednio – 17.540,00zł i 9.500,00zł). Po-
zostałe koszty (38.783,77 zł) zostały pokryte z budżetu Gminy Go-
stycyn. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  65.823,77 zł.

BUDOWNICTWO  SOCJALNE

Gmina Gostycyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie 3 mieszkań 
socjalnych z programu pn. „Gminne programy aktywizacji społecz-
no-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- edycja 2015”. Do 
projektu zostanie zrekrutowanych 20  bezrobotnych osób w tym 5 
kobiet i 15 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z te-
renu Gminy Gostycyn, korzystających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej.

PRACE REMONTOWE W PRZEDSZKOLU

W  jednej z  sal na poddaszu przedszkola w  Gostycynie zakończy-
ły się prace remontowe, polegające na wymianie okna dachowego 
oraz parapetu. Wykonano także docieplenie  oraz wymalowano całą 
salę.  Remont wyniósł ponad 8 tys. i sfinansowany był ze środków 
własnych gminy.

REMONT DACHÓW W OBIEKTACH REMIZ STRAŻACKICH

W  miesiącu kwietniu 2015r.zostały wyremontowane dachy remiz 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkim Mędromierzu i w Wiel-
kiej Kloni.
Na dachu remizy OSP w Wielkiej Kloni uszczelniono pokrycie da-
chowe  i położono papę.
Na dachu remizy OSP w Wielkim Mędromierzu oblachowano ko-
miny i  umocowano blachy wokół murów ogniowych i  także po-
łożono papę. Całkowity koszt remontu wyniósł 6.000 zł. Środki 
finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem pochodzą 
z budżetu gminy.

NOWY PLAC INTEGRACYJNO - REKREACYJNY W PILE

Z inicjatywy sołtysa Piły – pani Violetty Karwasz, na działce przy 
ul. Jodłowej, użyczonej przez Gminę Gostycyn powstał plac integra-
cyjno - rekreacyjny dla mieszkańców i gości odwiedzających Piłę. 
W skład małej infrastruktury turystycznej wchodzi m.in. drewniany 
domek, altana, miejsce na ognisko, domek dla dzieci ze zjeżdżalnią 
i  huśtawka. Zadanie pn. ‚’Budowa małej infrastruktury turystycz-
nej i placu zabaw w miejscowości Piła’’ jest współfinansowane przez 
Unię Europejską z  Programu Operacyjnego RYBY za pośrednic-
twem LGR Borowiacka Rybka. Całkowity koszt operacji wynosi 59 
041,19 zł. Nowo powstała infrastruktura turystyczna w sposób har-
monijny wpisuje się w zagospodarowanie i charakter miejscowości 
Piła. 

WIATY Z MIEJSCEM NA OGNISKO

Z inicjatywy Wójta Gminy Gostycyn w maju 2015r. Lokalna Grupa 
Rybacka „Borowiacka Rybka” z Gostycyna zrealizowała projekt ze 
środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i mię-
dzynarodowej. W ramach operacji w miejscowości Wielka Klonia 
powstała wiata z miejscem na ognisko z ławkami, tablicą informa-
cyjną z mapą, utwardzona kostką brukową. 
Koszt jednej wiaty to  18 340 zł. Mamy nadzieje, że inwestycja zosta-
nie w pełni wykorzystana przez mieszkańców jak i turystów. Inwe-
stycja została zrealizowana na terenie wszystkich gmin wchodzących 
w skład LGR tj. Cekcyna, Gostycyna, Lubiewa, Śliwic i Świekatowa. 

NOWY CHODNIK PRZY ULICY SZKOLNEJ W GOSTYCYNIE

W  dniu 21 maja 2015 r. zakończył się remont chodnika przy ul. 
Szkolnej w  Gostycynie na odcinku od ulicy Sępoleńskiej do ulicy 
Dzieci Drzewa Życia. W ramach przedsięwzięcia została wykonana 
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o długości ok 140 me-
trów bieżących. Nową nawierzchnię zyskały także wjazdy na pose-
sje.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 30.857,21 złotych i  został 
w całości pokryty z budżetu Gminy Gostycyn.

NOWE MIEJSCE KĄPIELOWE NAD JEZIOREM WIELKI MĘ-
DROMIERZ

W dniu 23.07.2015 r. oficjalnie zakończyły się prace związane z re-
witalizacją infrastruktury kąpielowej nad j. Wielki Mędromierz. 
W  wyniku wprowadzonych prac usunięto roślinność wodną (na 
odcinku ok. 50 m), porastającą linie brzegową akwenu. Szacunko-
wo usunięto pas roślinności o powierzchni ok. 150 m2. Dodatkowo 
wymieniono grunt w obszarze nowego kąpieliska o powierzchni ok. 
250 m2. Zakończone prace stanowią pierwszy etap całościowej inwe-
stycji polegającej na rewitalizacji miejsca kąpielowego. W przyszło-
ści Gmina planuje umiejscowić na nowej infrastrukturze pomost 
pływający. Gmina posiada już stosowne pozwolenia umożliwiające-
go wykonanie w/w pomostu. Nie wykluczone, iż już w przyszłym 
roku na nowym kąpielisku pojawią się ratownicy WOPR. 
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INWESTYCJE DROGOWE

Dzięki współpracy Wójta Gminy Gostycyn z  lokalnymi przedsię-
biorcami oraz Nadleśnictwem Zamrzenica i Dyrekcją Lasów Pań-
stwowych w  Toruniu, w  roku bieżącym w  miejscowościach Ka-
mienica, Wielka Klonia oraz  Bagienica zmodernizowano  drogi 
gminne. W ramach zadania zostały wykonane nowe nawierzchnie 
asfaltowe o łącznej długości niemal 2 km. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 176 033,91 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy oraz do-
tacji z Lasów Państwowych oraz od prywatnych przedsiębiorców.

NOWE OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DO PLACU ZABAW 
W KAMIENICY

Dzięki środkom z  Funduszu So-
łeckiego na 2015 rok, które zo-
stały przeznaczone na budowę 
oświetlenia przejścia prowadzą-
cego do placu zabaw w  Kamieni-
cy, miejsce to stało się jaśniejsze, 
ale nade wszystko bezpieczniej-
sze po zmroku. Przeprowadzo-
na procedura w  trybie zapytania 
ofertowego wyłoniła wykonawcę, 
która wykonała inwestycję. Koszt 
zadania wyniósł  18 tys. zł. Dzięki  
oszczędnościom z  przeprowadzo-
nej procedury ofertowej, sołectwo 
zakupiło dodatkowo ławki na plac 
zabaw oraz sprzęt AGD w  posta-
ci chłodziarki, kuchenki gazowej 
i gofrownicy. 

REMONT BOISKA ZEWNĘTRZNEGO PRZY CENTRUM 
SPORTOWO REHABILITACYJNYM W GOSTYCYNIE

W  dniu 22.08.2015 r. Gmina zakończyła remont kortu zewnętrz-
nego do gry w tenisa ziemnego, zlokalizowanego przy kompleksie 
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym. Wymieniono w całości siat-
kę polipropylenową wraz z systemem naciągów oraz linkami stalo-
wymi. Dodatkowo na nowo zainstalowano jeden ze zniszczonych 
profil stalowy podtrzymujący konstrukcję siatki. Podjęte prace re-
montowe, pozwolą na zaplanowanie nowych zajęć. Ponadto wyre-
montowany obiekt będzie na nowo wykorzystany przez indywidual-
nych najemców (turystów i mieszkańców gminy).

MIKROINSTALACE PROSUMENCKIE W  GMINIE GOSTY-
CYN 

Zakończono projekt współfinansowany z  Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w  ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i  ludności wiejskiej”. W  ramach operacji pn.  „Zapro-
jektowanie, dostarczenie i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowol-
taicznych dla budynków mieszkalnych i  użyteczności publicznej 
w gminie Gostycyn” w 40 domach prywatnych zamontowano mi-
kroinstalację prosumencką. W tym 32 domy zyskały pompy ciepła 
do podgrzania ciepłej wody użytkowej, a  8 budynków instalację 
fotowoltaiczną w celu wytworzenia energii elektrycznej. W pompy 
ciepła do centralnego ogrzewania i panele fotowoltaiczne wyposa-
żono również 6 obiektów użyteczności publicznej tj. ( OSP Mała 
Klonia, OSP Wielka Klonia, OSP Wielki Mędromierz, Domek Mio-
dowy, Astrobaza i Centrum Sportowo Rehabilitacyjne w Gostycy-
nie).  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 798.467,40 złotych. Na 
realizację niniejszego zadania Gmina Gostycyn otrzymała dofinan-
sowanie 90% kosztów netto. 

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W GOSTYCYNIE 

Zakończyły się prace remontowe pokrycia dachowego budynku 
Szkoły Podstawowej w Gostycynie. W ramach zadania dach został 
pokryty blachodachówką w kolorze ceglastym, ponadto wymienio-
ne zostały również wszystkie rynny, okapy oraz cała instalacja od-
gromowa budynku. Nowy wygląd zyskały również kominy – do ich 
remontu wykorzystano cegłę klinkierową. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 119.568,45 zł 

WYMIANA CZĘŚCI POKRYCIA DACHU W  GIMNAZJUM 
W GOSTYCYNIE

Na początku listopada przystąpiono do wymiany części pokry-
cia dachu budynku gimnazjum. Wymieniono wszystkie warstwy 
pokrycia, w  tym wierzchnia z  gontu bitumicznego. Podobnie jak 
w przypadku szkoły podstawowej wykonane zostały nowe obróbki 
blacharskie, rynny oraz instalacja odgromowa. Całkowity koszt re-
montu wyniósł 85.458,15zł 

NOWE PRZYSTANKI DLA SOŁECTWA PRUSZCZ I PRZYRO-
WA

W  dniu 25.11.2015 r. podjęto prace skutkujące wymianą jednych 
z  najstarszych w  gminie przystanków autobusowych w  Pruszczu. 
Dotychczasową metalową i betonową konstrukcję zamieniono sty-
lową, drewnianą konstrukcją, nawiązującą do motywów borowiac-
kich (m.in. charakterystyczne miecze na krokwiach).  Dach przy-
stanku pokryty został gontem papowym. Od jakiegoś czasu Gmina 
szukała wykonawcy przystanków, który zdecydowałby się postawić 
je nieodpłatnie w  ramach zamieszczonej reklamy firmy. W  końcu  
zrealizowano zadanie dzięki współpracy z prywatnym przedsiębior-
cą specjalizującym się głównie w  budowie domów drewnianych, 
szkieletowych. Wykonawcą przystanków autobusowych była firma 
SENDOM Seweryn Mazur z siedzibą w  Starej Kiszewy (powiat ko-
ścierski).(D)
W ostatnim czasie, również przystanek PKS w miejscowości Przy-
rowa doczekał się odnowienia. Został zamontowany nowy dach, 
a  całość odmalowana  przy pomocy pracowników gospodarczych 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH I NAJWIĘKSZYCH INWESTY-
CJI BUDOWLANYCH W GMINIE ZAKOŃCZONA

Budowa kolektora sanitarnego Gostycyn – Tuchola jest jedną 
z największych (od lat 90) i najbardziej wskazanych inwestycji 
kształtujących gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszej 
gminy. dobiegła końca. 
Pracę kolektora sanitarnego łączącego gminę Gostycyn i Tuchola 
ruszyły na przełomie października br., a już w 31.12.2015 r. Gmi-
na Gostycyn uzyskując decyzję na użytkowanie kolektora.Z tym 
dniem ścieki z gminy Gostycyn zostały przekierowane do oczysz-
czalni w Tucholi. Kolejnym etapem będzie modernizacja przepom-
powni ścieków na ulicy Półkole w Gostycynie. Zakłada się, iż prace 
związane z ostatecznym uporządkowaniem gospodarki wodno-ście-
kowej zakończą się w drugiej połowie 2016 r.  Wartość inwestycji: 3 
126 500 zł.
Przypomnijmy, iż prace związane z uporządkowaniem gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Gostycyn wynikają z nałożo-
nych decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warsza-
wie oraz Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy. 
W przypadku niezrealizowania zaleceń w/w instytucji, Gmina Go-
stycyn byłaby obciążona prawie 500 000 kary za eksploatacje oczysz-
czalni ścieków. W ślad za określoną karą posypałyby się kolejne.

KOLEJNA DROGA Z NOWĄ ASFALTOWĄ NAWIERZCHNIĄ

Pod koniec października br. zakończyły się prace przy przebudowie 
drogi gminnej w Małej Kloni. W ramach zadania została wykona-
na nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 300 mb. Inwestycja 
została dofinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego kwotą 52.500,00. Całkowity koszt przebudowy wynosi 
125.127,83. 

„DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMI-
NIE GOSTYCYN W RAMACH ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JA-
KOŚCI USŁUG”.

W  ramach projektu doposażono 3 oddziały  przedszkolne: przy 
Szkole Podstawowej w  Pruszczu, Wielkiej Kloni oraz w  Wielkim 
Mędromierzu.
Oddziały przedszkolne zostały wyposażone m.in. w  meble do sal 
i szatni, wyposażenie wypoczynkowe zapewniające bezpieczne wa-
runki opieki (kanapy, dywany, siedziska, pufy, poduszki, materace 
i inne), rolety okienne, wyposażenia do utrzymania czystości w po-
mieszczeniach-odkurzacze, sprzęt elektroniczny (tj. tablice interak-
tywne z oprogramowaniem, projektory, komputery, telewizory, od-
twarzacze DVD, radio odtwarzacze z CD, kserokopiarki, drukarki, 
aparaty fotograficzne), a także zabawki i pomoce dydaktyczne oraz 
artykuły plastyczne. Place zabaw przy oddziałach przedszkolnych 
również uzyskały nowy wygląd. Zamontowane zostały nowe urzą-
dzenia zabawowe (m.in. wieże z  mostem liniowym, sprężynowce, 
huśtawki podwójne, huśtawki wagowe, karuzele krzyżowe, sześcio-
kąt sprawnościowy, piaskownice oraz ławki i kosze na śmieci), a tak-
że została wykonana bezpieczna nawierzchnia z piasku. Wykonano 
także ogrodzenia placów zabaw w Wielkiej Kloni i Wielkim Mędro-
mierzu.
Projekt otrzymał dofinansowanie z   Unii Europejskiej ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X. Rozwój wykształcenia 
i  kompetencji w  regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie 
nierówności w  stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. 
Na realizację niniejszego zadania Gmina Gostycyn otrzymała 100% 
dofinansowania w kwocie 257 033,80 zł.
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REMONT DROGI GMINNEJ NR 010509C RELACJI WIELKA 
KLONIA - TOBOŁA

Zakończył się remont drogi gminnej relacji Wielka Klonia – To-
boła na odcinku 1200m. W ramach inwestycji została wymieniona 
warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej oraz  wykonano remont 
przepustów i  regulację poboczy. W kolejnych etapie zostały wyre-
montowane również zjazdy na posesje, które wykonano z kostki be-
tonowej o grubości 8cm.Koszt remontu drogi wyniósł 287 143,99 zł.  

 „NOWA” DROGA W CENTRUM GOSTYCYNA 

Zakończyła się długo oczekiwana przebudowa drogi wojewódzkiej 
w Gostycynie. Jezdnia została zmodernizowana, zyskała nową na-
wierzchnię, są również nowe chodniki. Inwestycja kosztowała ok 1,4 
mln zł. Dzięki wspólnym działaniom Gminy Gostycyn oraz Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, dzisiaj wszyscy możemy się 
cieszyć widocznymi i odczuwalnymi efektami. Przypominamy rów-
nież, że w I połowie roku dzięki dofinansowaniu z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, gmina sfinansowała 
budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 967 metrów. 
Wykonano również odwodnienie liniowe z  kratkami żeliwnymi, 
przykanalikami oraz studzienkami ściekowymi z  wpustami ulicz-
nymi przeznaczonymi do odprowadzenia wód opadowych z jezdni, 
dróg i placów za łączną kwotę 910 895,59 zł. Ze środków gminy Go-
stycyn, na kwotę 30 tys. zł. zlecono także wykonanie dokumentacji 
budowlanej branży sanitarnej i drogowej .

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU 
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 

Dnia 18.12.2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał 
ustawę z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie  ustawy  o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych  innych ustaw (Dz. 
U. z 2015 r., poz.87). W związku z tym  nastąpiły zmiany w zakresie 
gospodarki odpadami w gminach.
 Oto niektóre z ważniejszych zmian: 
• Rada Gminy ustala stawki opłaty w wysokości nie wyższej niż 

maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w 
przypadku liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieru-
chomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporzą-
dzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca. Prezes Główne-
go Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. 
Obecnie przyjmuje się, że przeciętny miesięczny dochód rozpo-
rządzalny na osobę ogółem wynosi 1299,00zł.

• ustawa wprowadza wyższe stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w spo-
sób selektywny zbierane 

• i odbierane – do dwukrotności maksymalnej stawki opłaty,
• w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nie-
ruchomości o wysokości opłaty  (wyliczonej jako iloczyn nowej 
stawki opłaty i danych podanych w deklaracji) - opłata wyliczo-
na w zawiadomieniu będzie do zapłaty (wyłączenie obowiązku 
składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości  w 
przypadku zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi), 

• w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko-
ści podanej w zawiadomieniu, wójt wydaje decyzję określającą 
wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawia-
domieniu.

• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wy-
sokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi  przez właściciela nieruchomości np.: zmiana miejsca 
zamieszkania, zmiana sposobu zbierania odpadów, większa 
(mniejsza) liczba osób zamieszkujących nieruchomość - właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, 

• w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą de-
klaracji albo 

• w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawar-
tych w złożonej deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wyso-
kość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• właściciel nieruchomości, wobec którego zostanie wydana de-
cyzja, o której mowa powyżej,  w przypadku zmiany danych 
będzie obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również 
przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

• w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości 
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

• w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w 
której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszka-
nia – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 
zmiana,

• w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji 
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty 
w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów 
komunalnych była świadczona,

• w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi 
biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

• w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki let-
niskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (wykorzystywanych jedynie przez 

część roku) Rada Gminy uchwala RYCZAŁTOWĄ STAWKĘ 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• Od dnia 18 kwietnia 2015 r.  Wójt Gminy utracił uprawnienia 
organu egzekucyjnego w sprawach dotyczących egzekucji admi-
nistracyjnej należności pieniężnych z tyt. opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, w związku z czy obecnym orga-
nem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W GMINIE GOSTYCYN 

Dnia 26 lutego 2015 r. Rada Gminy Gostycyn Uchwałą Nr V/26/2015 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej 
opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., rok 2015, poz. 630 z 4 marca 2015 
r.) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na terenie Gminy Gostycyn:
I. Dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nieruchomość - opłaty zależne są od 
sposobu gromadzenia odpadów: 
• w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany na danej 

nieruchomości: 
18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość,

• w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny na danej 
nieruchomości: 
9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość.

II. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady  komunalne stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami za pojemnik o określonej pojemności wynosi: 

Wielkość  
pojemnika

Opłata za odbiór pojemnika
Odpady segre-

gowane Odpady mieszane

Poj. 110/120 l 25,00 zł 35,00 zł
Poj. 240 l 41,00 zł 59,00 zł
Poj. 1100 l 140,00 zł 210,00 zł
Kontener 7m3 440,00 zł 660,00 zł
Worek 80 l 18,00 zł 31,00 zł

III. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku uchwalono stawkę ryczałtową za rok:  
•  w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany– 140 zł/

rok
•  w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny – 100 

zł/rok 
Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2016 r. zmienią się również 
terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostycyn Nr XIV/92/2015 z dnia 
19 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wnoszona będzie 
przez właścicieli, kwartalnie za trzy miesiące kalendarzowe, bez we-
zwania w terminach:
•  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.
Natomiast w przypadku nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wnoszona będzie z góry, bez wezwania, w trze-
cim kwartale danego roku w terminie do 15 września.
Deklaracje w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Gminy w Gostycynie oraz w biurze ds. gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Deklarację można również pobrać ze strony interne-
towej  http://bip.gostycyn.pl/ w zakładce DRUKI I WNIOSKI.
Pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie zawsze chętnie udzielą 
Państwu wyczerpujących informacji i będą służyć  pomocą pod nr. 
tel. 523367313, I piętro, pokój nr 3. 

MACIEJ KRAUZE – NOWY LEKARZ RODZINY
Od 1 grudnia 2015r. w Przychodni Zdrowia w Gostycynie rozpoczął przyjmowanie pacjentów nowy lekarz rodzin-
ny. Pan Maciej Krauze pochodzi z naszej gminy, jest mieszkańcem sołectwa Bagienica. Urodził się 26.08.1983r. 
W 2008r. ukończył Akademię Medyczną im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Specjalizację w dziedzinie medycyny 
rodzinnej zdobył w 2014r. Mamy nadzieję, że nowy lekarz dobrze zaaklimatyzuje się w naszym ośrodku i będzie 
jak najdłużej służył naszym mieszkańcom w celu poprawy ich zdrowia. Dodajmy, że Pan Krauze na razie przyjmuje 
dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki w godzinach od 13-17, po godzinie 17-18 odwiedza na wizytach 
domowych. 

HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK W PORZE NOCNEJ, 
NIEDZIELE, ŚWIĘTA I INNE DNI WOLNE OD PRACY, PODCZAS 
KTÓRYCH APTEKI DYŻURUJĄ NIEPRZERWANIE W POWIECIE 

TUCHOLSKIM

1. od godziny 800 1 stycznia do godziny 800 26 stycznia i od godziny 800 30 
czerwca do godziny 800 26 lipca każdego roku - Apteka „ASKLEPIOS” 
s.j.  ul. Pocztowa 1, 89-500 Tuchola, tel. 52 3342455

2. od godziny 800 26 stycznia do godziny 800 21 lutego i od godziny 800  26 
lipca do godziny 800  21 sierpnia każdego roku - Apteka „Millenium” ul. 
Świecka 31, 89-500 Tuchola tel. 52 3361327,

3. od godziny 800 21 lutego do godziny 800 18 marca i od godziny 800 21 
sierpnia do godziny 800 16 września każdego roku - Apteka „PANA-
CEUM” s.c.; ul. Piastowska 25/31, 89-500 Tuchola, tel. 52 3345765,

4. od godziny 800 18 marca do godziny 800 13 kwietnia i od godziny 800 16 

września do godziny 800 12 października każdego roku - Apteka „Wra-
cam do Zdrowia”, ul. Warszawska 15, 89-500 Tuchola, tel. 52 3343131

5. od godziny 800 13 kwietnia do godziny 800 9 maja i od godziny 800 12 
października do godziny 800 7 listopada każdego roku - Apteka „Dbam 
o zdrowie”; ul. ks. ppłk. J. Wryczy 22, 89-500 Tuchola, NOVOFARM Sp. 
z o o tel. 52 3361363

6. od godziny 800 9 maja do godziny 800 4 czerwca i od godziny 800 7 listo-
pada do godziny 800 4 grudnia każdego roku - „Remedium” Sp.j. Apteka 
Tucholska; al. LOP 10a, 89-501 Tuchola, tel. 52 3341416

7. od godziny 800 4 czerwca do godziny 800 30 czerwca i od godziny 800 
4 grudnia każdego roku do godziny 800 1 stycznia każdego następne-
go roku – Apteka Pharma-Land. pl. Wolności 33, 89-500 Tuchola, MK 
Pharm Sp. z o.o., tel. 52 3343176,
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DOM DZIENNEGO 
POBYTU “SENIOR WIGOR” 
W GOSTYCYNIE RUSZYŁ  

PEŁNĄ  PARĄ!
Od 1 grudnia 2015r. Dom Dziennego Pobytu „Senior WIGOR” w 
Gostycynie rozpoczął zajęcia dla seniorów w wieku 60+. Przypo-
mnijmy, iż dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego  „Se-
nior WIGOR” na lata 2015-2020 z Ministerstwa  Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie, gmina Gostycyn otrzymała dofinansowa-
nie w kwocie 243 000 zł. Z czego 180 tys. zł na remont , 60 tys. na 
zakup wyposażenia i 3 tys. na funkcjonowanie na miesiąc grudzień.
W dniu 30 listopada br. odbyło się spotkanie organizacyjne, na któ-
rym Wójt Gminy Ireneusz Kucharski powitał wszystkich uczest-
ników zajęć. Do tej pory zgłosiło się ponad 15 chętnych seniorów. 
Jednocześnie podkreślił, że jest mu niezmiernie miło iż nasza gmina 
znalazła się wśród pierwszych gmin, które takie wsparcie otrzymały. 
Pocieszający jest także fakt, iż seniorzy coraz śmielej interesują się 
utworzeniem i ofertą Domu Dziennego Pobytu i zapewne w miarę 
czasu zainteresowanie ofertą pobytu będzie coraz większe. Zwró-
cił także uwagę, jak bardzo  ważną rolę w funkcjonowaniu takiego 
ośrodka,  odgrywa odpowiednio dobrana kadra. 
Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu to seniorzy w wieku 60+ z tere-
nu gminy Gostycyn. W pierwszym dniu  pobytu seniorzy i animato-
rzy poznawali siebie. Starsi chętnie opowiadali o swoich życiowych 
losach. Dla każdego seniora została założona kartoteka uczestnika, 
przeprowadzono szczegółowe wywiady, tak by dobrać odpowiednie 
rodzaje zajęć i ćwiczeń  pod indywidualne potrzeby. 
Program przedstawia się bardzo bogato. W grudniu animatorzy 
przygotowali ciekawe zajęcia, a w nich m.in. zabawy integracyjne 
„Poznajemy się’, taniec zumba, gry stolikowe, „Kwadrans uważno-
ści” – relaksacja, wspomnienia z fotografii „I my byliśmy przedszko-
lakami”. Ponadto memo-techniki „Aby ciało i umysł nie poszły na 
emeryturę” , „Świąteczne witraże”, zajęcia kulinarne, „Czas obudzić 
świąteczne wspomnienia” , świąteczne tradycje i stroiki.  Obecnie 
realizowane są również zajęcia rękodzielnicze. Seniorzy pokusili się 
już nawet o  przygotowanie niespodzianki dla dzieci z hospicjum 
dziecięcego w Gdyni i w Chojnicach w ramach ogólnopolskiej akcji 
“Szlachetna Paczka”. Seniorzy tworzą produkty świąteczne, z któ-
rych środki zostaną przekazane właśnie na prezenty dla podopiecz-
nych z hospicjum. Seniorzy przekazali także na ten cel ciężarki(han-
tle) do ćwiczeń dla jednego z podopiecznych  tego hospicjum, jako 
wymarzony prezent. 
W pierwszych dniach pobytu, seniorzy pokusili się także o swoje 
własne propozycje. Podczas zajęć czytali wiersze naszych Seniorów, 
które sami napisali w przeszłości i tworzą obecnie. Potem wspólnie 
je  omawiają i opowiadają o swoich przemyśleniach. 
Aby seniorzy byli w ciągłym, aktywnym ruchu, zaplanowano także 
zajęcia gimnastyczne pozwalające zachować zdrowy ruch. Zajęcia 
prowadzi wyspecjalizowany fizjoterapeuta. W Domu istnieje także 
miejsce odpoczynku, 
w którym są miękkie sofy i fotele, gdzie seniorzy mogą odpocząć, 
wypić kawę lub herbatę oraz poczytać czasopisma o tematyce se-
nioralnej. 
Dzięki współpracy, z Gminną Biblioteką w Gostycynie, już trzecie-
go dnia pobytu Seniorzy wyjechali do Opery Novej do Bydgoszczy, 
na spektakl pt. “Dziadek do orzechów”, w ramach projektu “Biblio-
teczne tournee z kulturą”, który dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Grupa 11 seniorów zdecydo-
wała się na wyjazd zaraz po zajęciach . Wyjazd był nie tylko okazją 
do aktywnego spotkania z kulturą, ale także do wspólnego poznania 
siebie.  
Grupę odwiedzają ciągle osoby publiczne takie jak: Dyrektor Zespo-

łu Szkół w Gostycynie, pasjonat historii, sołtys Gostycyna, Wójt i 
Sekretarz Gminy, czy Dyrektor GOKu. Co najważniejsze, dom od-
wiedzają inni Seniorzy, którzy nadal dopytują i podglądają dotych-
czasowe poczynania. W dniu 22 grudnia br. miała miejsce pierwsza 
wigilia seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie. Tego 
dnia podopieczni spotkali się przy świątecznym stole i wspólnym 
śpiewaniu kolęd. Przy tradycyjnie zastawionym stole, podzieli się 
opłatkiem  oraz otrzymali drobne upominki od … gwiazdora, który 
odwiedził Seniorów właśnie w tym dniu. Seniorzy również przygo-
towali niespodzianki dla swoich opiekunów i podziękowali im za 
opiekę. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze.
Codziennie Seniorzy otrzymują śniadanie oraz ciepły obiad. Dbamy 
o to, aby każdy posiłek był nie tylko smaczny, ale odpowiadał diecie 
Seniora. 
Obecnie zajęcia domu dziennego pobytu odbywają się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Barbary Piasec-
kiej. Już niedługo seniorzy przeniosą się do nowo wyremontowane-
go budynku i siedziby placówki przy ul. Słonecznej 4 w Gostycynie. 

 

IMPREZY 
KULTURALNO-
ROZRYWKOWE 

KONCERT NOWOROCZNY
Dnia 25 stycznia 2015r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Gostycynie odbył się Koncert Noworoczny, 
którego hasłem przewodnim były „Pokolenia”. 
Inicjatorzy koncertu, Wójt Gminy Gostycyn, Pan Ireneusz Kuchar-
ski, Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie i Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w  Gostycynie mieli zamiar skłonić mieszkańców naszej 
gminy do zatrzymania się na chwilę i  zastanowienia nad tempem 
obecnego życia oraz nad tym, że wspólnie można zdziałać więcej, 
właśnie poprzez współpracę pokoleń.
Koncert, oprócz zachęcających do refleksji wierszy Pana Marka Sas-
sa, wypełniony był wyjątkowym repertuarem świątecznym. W myśl 
łączenia pokoleń, wystąpili: Chór Oświatowy „Cantabile” oraz 
uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie, Zespół 
Wokalny Klubu Seniora „Wrzos”, Bianka Jutrowska, solistki ze Stu-
dia Piosenki: Iwona Jawor, Weronika Cieślik, Natalia Rychlik, Mag-
dalena Danielewska i Ewa Talaśka oraz Dziecięcy Zespół Wokalny 
„Mjuzik” z GOK Gostycyn i Zespół „Gravel Garden”.
W Koncercie Noworocznym nie mogło również zabraknąć życzeń 
Wójta, który życzył mieszkańcom, żeby czas, który nadszedł wypeł-
niony był wspólnym działaniem osób starszych i młodych. 

XII PRZEGLĄD WIDOWISK BOŻONARODZENIOWYCH
Dnia 30 stycznia 2015r. w sali widowiskowej GOK-u odbył się XII 
Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych. Od godz. 10:00 na sce-
nie prezentowały się grupy teatralne ze szkół, przedszkoli i świetlic 
z  powiatu tucholskiego. Do konkursu zgłosiło się łącznie 10 grup 
w  dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w  wieku 3 – 9 lat oraz 
w wieku 10 – 16 lat. Jury w składzie: Barbara Sobotka - przewod-
nicząca, Marzena Zawichrowska i  Klaudia Kwasigroch przyzna-
ło następujące nagrody i  miejsca:  I  kategoria wiekowa: 1 miejsce 
– Grupa „Koperniczek” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholin, 2 
miejsce - Zerówka ze Szkoły Filialnej w Wielkiej Kloni i Klasa Ib ze 
Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Nagrody indywidualne: „Diabeł” 
z Klasy Ib ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie. II kategoria wiekowa: 
1 miejsce - Grupa z Gimnazjum w Bysławiu, 2 miejsce - Grupa ze 
Szkoły Podstawowej w Bysławiu, 3 miejsce - Grupa z Ogniska Wy-
chowawczego w Łyskowie Nagrody indywidualne: opiekun zespołu 
“Kamyki” z  Kamienicy, opiekun zespołu z  Wielkiej Kloni i  Gucio 
oraz Elf z Gimnazjum w Bysławiu.

KONKURS RECYTATORSKI
Dnia 11 lutego 2015r. odbył się szkolny konkurs recytatorski 
„W  świecie poezji dziecięcej”. Szesnastu małych recytatorów – 
przedstawicieli poszczególnych klas I-III wprowadziło zebraną 
publiczność w zaczarowany świat słowa. Ich umiejętności oceniało 
jury w składzie: p. Małgorzata Mielcarska, p. Klaudia Kwasigroch i  
Ewelina Olejniczak. Zwycięzcą konkursu został Krzysztof Andrik – 
uczeń klasy IIIa, recytujący wiersz T. Śliwiaka „Wilk u Dentysty”. II 
Miejsce zajęła uczennica kl. IIIa Dobromiła Szpaczyńska z wierszem 
W. Chotomskiej „Kurcze blade”, a  III miejsce – uczeń kl. Ia Mak-
symilian Sobkiewicz z wierszem T. Śliwiaka „rozmowa śniegowych 
bałwanków”. Wyróżnieni zostali: Daria Hoffmann z kl. Ib przedsta-
wiająca wiersz J. Brzechwy „Mucha” i Kacper Kwasigroch z kl. IIa 
prezentujący wiersz J. Tuwima „Słoń Trąbalski”. 

VII PREMIERA TEATRU DOROSŁEGO
VII Premiera Teatru Dorosłego miała miejsce 28 marca 2015r. 
o  godz. 18:00 w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Gostycynie. Tym 
razem aktorzy zagrali „Calineczkę”  Hansa Christiana Andersena 
wg scenariusza Kazimiery Jeżewskiej. Datę tegorocznej premiery 
wybrano nie przez przypadek – 27 marca obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Teatru. W tym roku na scenie zagrało aż 22 akto-
rów. Wspierała ich Dziecięca Grupa Wokalna „Mjuzik” i solistki ze 
Studia Piosenki GOK Gostycyn. Całość wyreżyserowała Agnieszka 
Hoffmann, scenografię wykonała Marzena Zawichrowska, a muzy-
ką zajęli się Agnieszka Zawidzka - Rynduch i  Wojciech Rynduch. 
Opiekę artystyczną nad spektaklem sprawowała Barbara Piasecka.

XV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
Konkurs Recytatorski „W  świecie poezji dziecięcej” odbył się 24 
kwietnia 2015r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Gostycynie. 
Współorganizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycy-
nie. Konkurs skupił 25 wykonawców. Uczestnicy wystąpili w dwóch 
kategoriach: klasy I-III i IV- VI. Jury w składzie: Krystyna Wulert – 
przewodnicząca, Izabela Złotowska – członek ,Klaudia Kwasigroch 
– członek po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało nastę-
pujące wyróżnienia i nagrody:
I kategoria:
1 miejsce – Daria Hoffmann, klasa I, Zespół Szkół, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w  Gostycynie, „Mucha” Jan Brzechwa, 
2 miejsce – Maksymilian Sobkiewicz, klasa I, Zespół Szkół, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w  Gostycynie, „Rozmowa śniego-
wych bałwanków”, Tadeusz Śliwiak. 3 miejsce – Dobromiła Szpa-
czyńska, klasa III, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Gostycynie, „Kurcze blade”, Wanda Chotomska. 3 miejsce – Ni-SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „BOROWIACKI WIGOR” 

ul. Słoneczna 4, 89-520 Gostycyn, tel. 531-759-349, email: ssbw@gostycyn.pl 

DOM DZIENNEGO 
POBYTU „SENIOR WIGOR”

• do 8 godzin zajęć dziennie m.in.  zajęcia 
rękodzielnicze, muzyczne, taneczne, teatralne, 
kulinarne, komputerowe i inne

• do 2 godzin tygodniowo zajęć/zabiegów z 
doświadczonym fizjoterapeutą

• 2 posiłki dziennie : śniadanie i obiad z deserem
• 8 godzin opieki animatora odpowiedzialnego za 

indywidualny plan zajęć każdego seniora
• min 1 raz w miesiącu wyjazd/wycieczka do 

atrakcyjnych miejsc 

SMAKI POKOLEŃ
SMACZNE - BO NASZE

SALA OKOLICZNOŚCIOWA

Zabawy i spotkania do 100 osób 
• elegancki wystrój wnętrza
• światło dzienne – duże okna
• wygodne stoły i krzesła
• drewniana podłoga
• sprzęt multimedialny
• obsługujemy uroczystości rodzinne, imprezy 

pracownicze, kinderbale, zabawy oraz 
spotkania i szkolenia

• bezpłatny dostęp do Wi-fi
• bezpłatny parking 

ABY CIAŁO I UMYSŁ NIE 
POSZŁY NA EMERYTURĘ

SALA  REHABILITACJI
Sprawność fizyczna i ruchowa 

• elektrolecznictwo – na ból i wzmocnienie
• jonofereza – na urazy i gojenie ran
• elektrostymulacja – na ból i wzmocnienie
• masaże relaksacyjne i lecznicze – na 

rozluźnienie i wzmocnienie
• zabiegi lampą sollux – na ból i stany 

zapalne

Fizjoterapeuta z ponad 10 letnim 
doświadczeniem

PRZYTULNE WNĘTRZE 
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Miejsce spotkań dla osób 60+
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kola Megger, klasa III, Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, 
„Sum” Jan Brzechwa, 4 miejsce – Agnieszka Mróz, klasa I, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gostycynie, „Czym można zostać będąc le-
niem”, Jerzy Jesionowski, 4 miejsce – Julia Kucharska, klasa II, Filia 
biblioteczna w Wielkiej Kloni, „Małpa w kąpieli”, Aleksander Fredro, 
wyróżnienia: Tomasz Koch, klasa I, Filia biblioteczna w  Wielkim 
Mędromierzu, „Globus”, Franciszek Klimek, Nikola Grzeca, klasa 
II, Filia biblioteczna w Wielkiej Kloni „Na straganie”, Jan Brzechwa
II kategoria: wyróżnienia: Martyna Kacińska, klasa V, Świetlica 
Wiejska w  Wielkiej Kloni, „Kolorowa krowa”, Lech Pijanowski. 
Zwycięzcy zakwalifikowali się do Powiatowych Eliminacji do Tur-
nieju Recytatorskiego “Słowo Źródłem Inspiracji”: Daria Hoffmann, 
Maksymilian Sobkiewicz, Dobromiła Szpaczyńska, Nikola Megger, 
Agnieszka Mróz i Julia Kucharska

PLENER RZEŹBIARSKO - MALARSKI
W dniach od 18 maja do 29 maja 2015r. trwał  II Plener Rzeźbiarsko 
– Malarski pn. “Żaga”.
Głównym tematem tegorocznego pleneru było wykonanie obrazów 
i  rzeźb - postaci związanych z „Krainą nad Trzema Rzekami”. Po-
wstały m.in, takie postacie, jak:  Św. Rozalia-od wielu lat populary-
zuje się jej kult w naszej miejscowości, która stanęła obok św. Mar-
cina na skwerze przy rondzie w Gostycynie, Rycerz Wojsław z XIV 
w. związany z miejscowością Wielka Klonia, Kolejarz jako symbol 
Wioski Kolejarskiej w miejscowości Pruszcz, w której znajduje się 
największy węzeł kolejarski z XIX w, Myśliwy symbol wsi Kamieni-
ca, w której pielęgnuje się tradycje myśliwskie.
Komisarzem pleneru był pan Zygmunt Kędzierski- artysta, rzeźbiarz 
z  Przymuszewa. Plener miał miejsce na skwerze przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gostycynie, który został połączony z warsztata-
mi dla uzdolnionej młodzieży z miejscowej szkoły. 

GMINNY DZIEŃ STARŻAKA
Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się 16 maja 2015r. w  Wiel-
kiej Kloni. Rozpoczęły się o  godz. 15.00 mszą świętą w  intencji 
strażaków w  kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Następnie uczestnicy przemaszerowali na boisko sportowe, gdzie 
odbyło się uroczyste wręczanie odznaczeń dla OSP i  Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych. Pamiątkowe podziękowania złożył Wójt 
Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Gostycyn Ryszard Sucharski. Następnie rozpoczęły się za-
wody sportowo-pożarnicze, które poprowadził Komendant Gminny 
dh Paweł Piesik. W międzyczasie, można było obejrzeć sprzęt stra-
żacki, skosztować wypieków pań z KGW oraz wziąć udział w kon-
kursach. Po wręczeniu pucharów, rozpoczęto biesiadę przy ognisku. 

DZIEŃ DZIECKA W GOSTYCYNIE
Dnia 31 maja 2015r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Gostycy-
nie odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Gostycynie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Gostycynie, 
Świetlice Wiejskie Gminy Gostycyn i Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Gostycynie.
Tego dnia organizatorzy przedsięwzięcia przywitali dzieci przebrani 
za postacie bajkowe. Była Myszka Miki, tygrysek, królewna w wie-
lu odsłonach, diabeł, pierrot, czy Cruella Demon. W  programie 
znalazło się wiele atrakcji skierowanych do naszych milusińskich: 
przeprowadzono gry i konkursy z nagrodami oraz zabawy integra-
cyjne z chustą klanza. Panie z biblioteki czekały na dzieci w Kąciku 
Malucha z kolorowankami, grami planszowymi i tabletami. Można 
też było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia i poczęstować się słodko-
ściami. Podczas Dnia Dziecka malowane też twarze i  rozdawano 
balony – zwierzątka. Przez cały czas dzieci zabawiał szczudlarz - 
klaun. Można było pojeździć gokartem, obserwować ciała niebieskie 
w Astrobazie, pobawić się w strzelnicy, czy pograć w Wii na stoisku 
promocyjnym G. Art Technology z Sypniewa. Nie zabrakło też wy-
stępów artystycznych: dziewczyny ze Studia Piosenki działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie oraz zespoły tanecz-
ne Agatki i Obsesja zaprezentowały swój nowy repertuar. Wystąpi-
ły też „Roztańczone Kamyki” – nowa grupa taneczna działająca od 
niedawna w Świetlicy Wiejskiej w Kamienicy. Na scenie pojawił się 
również kabaret „Miodzio” z Wielkiego Mędromierza, a na zakoń-
czenie cyrkowy popis dały dziewczyny z Cyrku z Świetlicy Wiejskiej 
w Pruszczu. 

PRZEGLĄD TEATRÓW LUDOWYCH 
Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego odbyło się 
6 czerwca 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie. Re-
alizacja Spotkania daje szansę odnalezienia aktywnie działających 
na wsi grup twórczych i  umożliwia ich wsparcie. W  tym roku do 
konkursu zgłosiło się 7 grup teatralnych mających w swoim reper-
tuarze widowiska obrazujące ginące tradycje i zwyczaje kultury lu-
dowej:
1. Teatr Obrzędu Ludowego ”Zaboracy” z Brus,
2. Zespół „Witkowiacy” z Witkowa,
3. Folklorystyczny Zespół Obrzędowy „Lubominianki” z Boniewa,
4.  Zespół Pieśni i Tańca  „Swojacy z Baruchowa
5. Zespół Folklorystyczny  „Śmiłowiónki” ze Śmiłowic
6. Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki” z Kruszyna
7. Teatrzyk Dziecięcy „Kruszynka” z Kruszyna
Całość rozpoczęła się o godz. 12:00 barwnym korowodem. Po po-
wrocie gości witali chlebem i solą Wójt Gminy Gostycyn, Pan Ire-
neusz Kucharski wraz z  Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gostycynie, Panią Barbarą Piasecką i Zastępcą Dyrektora Kujaw-
sko - Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Panią Ewą Kru-
pa. Po powitaniu nastąpiło uroczyste otwarcie spotkania.  Imprezę 
prowadziła Agnieszka Hoffmann. Prezentacjom konkursowym to-
warzyszyły występy Kapeli „Frantówki” z  Bysławia”. W  przerwach 
można było skosztować regionalnych potraw – „Stół Borowiacki”  
przygotowanych przez Panie z KGW Gostycyn, a na skwerku przed 
GOKiem  prezentowali się lokalny twórcy – Pani Marzena Przytar-
ska, Pani Ludmiła Zaremba, Wioska Miodowa i Kolejarska. Przez 
cały czas trwał wernisaż prac artystów II Pleneru Malarsko - Rzeź-
biarskiego pn. „Żaga”. Po obejrzeniu siedmiu przedstawień jury 

przyznało dwa pierwsze miejsca dla Folklorystycznego Zespołu 
Obrzędowego „Lubominianki” z Boniewa i „Śmiłowiónki” ze Śmi-
łowic. Organizatorem Wojewódzkiego Spotkania Teatrów Obrzędu 
Ludowego byli: Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, Kujawsko 
- Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nagrody zostały sfinansowane w  ramach Pomocy Technicznej 
PROW 2007 – 2013, ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich, budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w  ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

VII DNI GMINY GOSTYCYN 
W dniach 26 i 27 czerwca br. na boisku przy centrum sportowo-re-
habilitacyjnym w Gostycynie odbyły się po raz siódmy Dni Gminy 
Gostycyn. Impreza zorganizowana została przez Gminę Gostycyn 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie. Współorganizatorami 
imprezy byli: Zespół Szkół w  Gostycynie, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BURCHAT, Wioska 
Miodowa, Wioska Górnicza, BWOPR, LGR „Borowiacka Rybka”, 
OSP, KPP Tuchola, ZAZ z  Tucholi, Firma Arkadia z  Gostycyna, 
KGW Gostycyn.
W piątek, pierwszego dnia w programie „Czym chata bogata” miesz-
kańcy Gminy Gostycyn mieli okazję posłuchać i obejrzeć występów: 
wokalnego Bianki Jutrowskiej z  Gostycyna, kabaretowego Klubu 
Wolontariusza „MIODZIO” z  Wielkiego Mędromierza, taneczne-
go dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Kamienicy oraz solistek ze studia 
piosenki i grupy tanecznej OBSEJSA z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gostycynie. Około godziny 19:00 zagrał  zespół CAYO
Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia był zespół FARBA.
Po godzinie 21:00, aż do północy można było podziwiać księżyc 
i  planety w  pobliskiej ASTROBAZIE. Na zakończenie odbyły się: 
pokaz sztucznych ogni oraz dyskoteka, którą prowadził DJ. Na miej-
scu można było zwiedzać stoiska z produktami lokalnymi Kół Go-
spodyń Wiejskich z gminy Gostycyn. 
W trakcie zabawy trwał zorganizowany przez Urząd Gminy w Go-
stycynie  konkurs kulinarny  dla KGW pn. „Smaczne – bo nasze”. Do 
konkursu przystąpiło 8 kół. Komisja w składzie:
Ryszard Sucharski - Przewodniczący Rady Gminy (przewodniczący 
komisji)
Ireneusz Kucharski - Wójt Gminy Gostycyn
Dorota Gromowska - Sekretarz Gminy Gostycyn
ocenili i nagrodzili  następujące potrawy:
I miejsce – KGW Kamienica za potrawę zupa „KWAS” z kluskami
II miejsce – KGW Mała Klonia za potrawę Jagodzianka Babci Zosi
III miejsce KGW Łyskowo – czernina z kluskami
Zwycięzcy otrzymali odpowiednio bony od 150 do 250 zł. Pozostałe 
koła otrzymały nagrody w postaci bonów  w wysokości 100 zł. Na-
grody ufundował Urząd Gminy w Gostycynie.
W  czasie imprezy odbywało się także znakowanie rowerów prze 
policjantów orz konkurs strzelniczy. Zwycięzcą konkursu okazał się 
pan Konopka z Małego Mędromierza, drugie miejsce zajął pan Ro-
man Klatecki a trzecie Robert Klatecki - z Gostycyna
W kolejnym, drugim dniu obchodów odbył się festyn świętojański 
pn. PALINOCKA. Organizatorem tej części był Gminny Ośrodek 
Kultury w Gostycynie.
W godzinach przedpołudniowych odbył się spacer nordic walking  

w sołectwie Piła.
Tego dnia przy hali sportowej w Gostycynie zwiedzający mogli obej-
rzeć wystawę pojazdów zabytkowych, motocykli marki „ROMET” 
z PRL-u, spotkanie z konstruktorem oraz prezentacja filmu (hala), 
miniaturowe modele samochodów straży pożarnej.
Na boisku odbywały się  „Targi Świętojańskie” – prezentacja twór-
ców ludowych,  pokaz parowania kartofli, wicie wianków, pokazy 
florystyczne, przędzenie wełny, stoisko wikliniarskie, garncarskie, 
czerpania papieru, powroźnika, Polska Wieś, kram zielarski, Kom-
nata Świętojańska – mikstury tajemne, wróżby, Jadło Świętojańskie, 
kuchy z  lubczykiem, pamiątki o  historii Świętojanek (materiały 
promocyjne, publikacje), stoisko Wioski Chlebowej z  Janiej Góry 
(pieczenie podpłomyków), pokaz filetowania karpia połączony z de-
gustacją przygotowaną przez Gospodarstwo Rybackie Ślesin, wysta-
wa strychowych skarbów, występy grup artystycznych z Gminnego 
Ośrodka Kultury: solistki ze Studia Piosenki, dziecięcego zespołu 
wokalnego „Mjuzik” oraz grupy taneczne: Gwiazdki, Agatki i Ob-
sesja, występ Chóru Oświatowego Cantabille przy Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Gostycynie, występ zespołu tańca dawnego z Choj-
nic, zabawy plebejskie, salwa z korkownicy, pokaz wyrobu korali-
ków, występ grupy rycerskiej z Chojnic, pokaz formacji lekkozbroj-
nej oraz mini turniej rycerski. 
Od godziny 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna z Markiem Frąc-
kowiakiem, a około godziny 22.00 występ Grupy Ogniowej CAR-
NIVAL z Łodzi.
Przez dwa dni, przy bardzo łaskawej pogodzie, świętowaliśmy do 
późnych  godzin nocnych.
Dziękujemy za miłą zabawę oraz wszystkim za pomoc w przygoto-
waniach.

 I PLENER RZEŹBIARSKO-MALARSKI W WIELKIM 
MĘDROMIERZU 
W dniach od 1 do 8 sierpnia 2015r. w Wielkim Mędromierzu trwał 
plener rzeźbiarsko-malarski w  Wielkim Mędromierzu. Wykonano 
4 rzeźby - postaci: św.  Floriana- patrona strażaków ( rzeźbiarz Ma-
rian Thiede), św. Ambrożego- patrona pszczelarzy ( rzeźbiarz Marek 
Tyda), św. Izydora od rolników (rzeźbiarz Marian Łazarowicz), Sta-
nisława bpa i Męczennika patrona  naszej parafii (rzeźbiarz Miłosz 
Thiede) oraz obraz o tematyce pszczelarskiej ( artysta plastyk Adam 
Gnaciński). Figury staną u  wlotów dróg do miejscowości oraz na 
placu przy kościele parafialnym.
Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wielki 
Mędromierz oraz od sponsorów.

PIŁA INSPIRUJE
W piątek, 7 sierpnia 2015 r na placu integracyjno - rekreacyjnym 
przy ul. Jodłowej w  Pile odbyła się impreza promująca bogactwo 
przyrodniczo - kulinarne sołectwa Piła. Na imprezę przybyli miesz-
kańcy, właściciele działek  oraz zaproszeni goście. Na początku do-
konano uroczystego otwarcia placu. Z  tej okazji wniesiony został 
duży tort ze zdjęciem nowopowstałej infrastruktury  i fajerwerkami. 
Pani sołtys Piły  - Violetta Karwasz podziękowała wszystkim tym, 
którzy wspierali ją przy tworzeniu  i realizacji projektu pn. “Budowa 
małej infrastruktury turystycznej i placu zabaw w miejscowości Piła” 
oraz życzyła mieszkańcom i gościom dobrej zabawy, miłych spotkań  
i  przyjemnego spędzania czasu na nowym placu. Na biesiadnym 
stole nie zabrakło smakołyków przygotowanych przez mieszkanki 
Piły. Skosztować można było również  swojskiego wina o różnych 
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smakach. Śpiewem i graniem na gitarze umiliła czas przybyłym go-
ściom grupa wolontariuszy  ‘’Ambarasy ‘’ z Pruszcza. Zabawa przy 
ognisku, w międzynarodowym towarzystwie trwała do białego rana. 

DOŻYNKI GMINNE W PRUSZCZU
Po mszy świętej w kościele parafialnym w Pruszczu, kolorowy or-
szak dożynkowy udał się na plac rekreacyjno - sportowy w Prusz-
czu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Gospodarzem tegorocznych dożynek były sołectwa Pruszcz i Bagie-
nica. Sołtysi tych wiosek - Janina Kołodziejska i  Piotr Marciocha 
przywitali przybyłych gości, delegacje, sponsorów i  mieszkańców, 
a  starościna ze starostą Joanna Falkowska i  Tomasz Marciocha 
przekazali na ręce wójta Ireneusza Kucharskiego bochen chleba do-
żynkowego, który podzielono między zgromadzonych gości. Wójt 
wygłosił okolicznościowe przemówienie i  złożył rolnikom życze-
nia. Sekretarz gminy Dorota Gromowska odczytała życzenia od 
Ewy Mes, wojewody kujawsko-pomorskiego. Po części oficjalnej 
święto plonów otworzył taniec z flagami grupy tanecznej “Obsesja” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, po czym zagrała orkie-
stra dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego z Nakła nad Notecią. W programie tegorocznych 
dożynek znalazły się wyśmienite specjały - darmowa grochówka, 
degustacja serów i wędlin swojskich, czerniny, półgęsek i okrasy, pie-
czenie kiełbasek przy ognisku, pajda chleba ze smalcem, degustacja 
wyrobów KGW gminy Gostycyn: kaszanka, swojskie kuchy, kawa 
i herbata. Dla dzieci przygotowano blok konkursów, bańki mydla-
ne, malowanie twarzy, zamek dmuchany oraz dmuchane balonowe 
zwierzątka. Na scenie wystąpiły grupy artystyczne z GOK Gostycyn, 
grupa cyrkowa z Pruszcza oraz grupa taneczna “Roztańczone Ka-
myki” ze świetlicy w Kamienicy. Na koniec była zabawa z zespołem 
“Rydwan” do białego rana.  Organizatorami dożynek byli rada sołec-
ka w Pruszczu, rada sołecka w Bagienicy, Urząd Gminy Gostycyn, 
GOK Gostycyn, świetlica wiejska w Bagienicy i w Pruszczu, KGW 
gminy Gostycyn, Klub Wolontariusza Ambarasy w Pruszczu, OSP 
Pruszcz i ZS w Gostycynie.

PIKNIK DLA SENIORÓW 
okazał się strzałem w  dziesiątkę. Seniorzy z  Gminy Gostycyn ak-
tywnie biorą udział w poszczególnych zajęciach i wyjazdach. Dnia 
22 września br. odbył się Piknik dla Seniorów połączony z zajęciami 
nordic walking w ramach projektu „Boom Matuzalem IV” organi-
zowanego przez Stowarzyszenie Sołeczno – Kulturalne „Burchat” 
z  Gostycyna. Całość rozpoczęła się o  godz. 15:00 rozgrzewką na 
parkingu przy Jeziorze Średniak w  Pile, po czym seniorzy ruszyli 
nowo powstałą trasą nordic walking. Na miejscu na przybyłych go-
ści czekało wcześniej przygotowane ognisko, kiełbaski, bigos, ciepła 
kawa i herbata. Seniorzy świetnie się bawili -  były konkursy, śpiewy, 
tańce i żarty przy akompaniamencie muzyka.

II FORUM MŁODYCH
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Burchat” z Gostycyna zor-
ganizowało II Forum Młodych. Było to ostatnie już działanie w ra-
mach projektu dla młodzieży pt. „Drugi KROK”. Zadanie zostało 
dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego. Jego głównym założeniem było upowszechnianie idei wo-
lontariatu na terenie naszej gminy, a następnie na terenie powiatu 
tucholskiego. W czerwcu odbyły się warsztaty kreatywnego myśle-
nia i dążenia do celu.
Dnia 17 października br. młodzież z  powiatu tucholskiego zebra-
ła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie po to, żeby za-
prezentować dobre praktyki i  swoje talenty. Forum rozpoczęło się 
o godz. 15:00, a prowadziła je Agnieszka Hoffmann. W programie 
znalazły się liczne występy i prezentacje. Dodatkowo obejrzeć moż-
na było: wystawę prac plastycznych Martyny Narloch, Aleksandry 
Krenskiej (Gimnazjum w  Stobnie), Martyny Rytlewskiej (ZSLiT 
w Tucholi) i Weroniki Michałek (Gimnazjum nr 1 w Tucholi), Ame-
lii Brygman (Gimnazjum Gostycyn). W trakcie imprezy uczestnicy 
otrzymali kawę, herbatę, kanapki i słodki poczęstunek, a na zakoń-
czenie odbyła się dyskoteka, którą  zagrał DJ KARUZEL z Nakła.

DZIEŃ SENIORA
Dnia 23 października 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Go-
stycynie odbył się uroczysty Dzień Seniora. Jak co roku, seniorzy 
z Klubu Seniora „Wrzos” działającego przy GOK - u w Gostycynie 
zapraszają seniorów z zaprzyjaźnionych klubów i gości mieszkają-
cych na terenie naszego powiatu, aby wspólnie uczcić ten dzień.
Były życzenia od władz i  zaproszonych gości, podziękowania, bu-
kiety kwiatów i  prezenty. Po części oficjalnej wystąpiły  „Krewkie 
Babeczki” parodiujące popularną piosenkę „My Słowianie”, po czym 
pełni energii seniorzy tańczyli do północy, a  przygrywał im Pan 
Marcin Kiedrowski.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Dnia 12 listopada br. sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gostycynie zamieniła się w gościniec, w którym spotkali się 
mieszkańcy i  władze Gminy Gostycyn, żeby wspólnie świętować 
Narodowe Święto Niepodległości.  Pracownicy GOK-u  zapraszali 
przybyłych gości do stolików, gdzie serwowano kawę i rogale mar-
cinkowskie upieczone przez Caritas parafii pw. Św. Marcina w Go-
stycynie. Następnie Agnieszka Hoffmann uroczyście wszystkich 
przywitała, po czym harcerze wprowadzili gości specjalnych naszej 
uroczystości, Panią Halinę Piosik Kida i Panią Mariannę Brząkała. 
Całość poprowadził Pan Marek Sass, Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Gostycynie.   Gawęda „O tym co było, a powinno 
być zapamiętane” przeplatana była występami Chóru Oświatowego 
„Cantabile” i młodzieży z miejscowej szkoły. Na zakończenie panie 
seniorki podzieliły  się z  nami swoimi wspomnieniami z  czasów 
dzieciństwa i okupacji wojennej.

IMPREZY SPORTOWE 
W GMINIE GOSTYCYN

II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMI-
NY GOSTYCYN

Dnia 20 lutego 2015r. na hali Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne-
go w Gostycynie odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o puchar 
Wójta Gminy Gostycyn. Organizatorem zawodów po raz kolejny, 
była Świetlica Wiejska z Bagienicy wraz z opiekunem panią Eweli-
ną Olejniczak. Już od godz. 10.00 rozpoczęła się zawzięta rywaliza-
cja. Dla zwycięzców przygotowano puchary oraz ciekawe nagrody, 
również wykonane własnoręcznie przez podopiecznych świetlicy w 
Bagienicy. Sędziowie w składzie: Józef Kloska, Jan Misiak oraz Da-
niel Giersz i Iwona Polcyn otrzymali również pamiątkowe medale. 
W przerwie rozgrywek, dla wszystkich uczestników zorganizowano 
pyszny obiad oraz słodki poczęstunek. Poniżej przedstawiamy wy-
niki TURNIEJU:

kat. JUNIORZY / JUNIORKI
I miejsce: Karol Skórcz i Agnieszka Grudzina
II miejsce: Bartosz Grzeszczak , Anna Kantak 
III miejsce: Krzysztof Lubiński , Magda Pilarska  

kat. MŁODZIK / MŁODZICZKA
I miejsce: Dawid Helm , Milena Dullek
II miejsce: Dawid Pilarski , Weronika Ciżmowska
III miejsce: Kacper Mordzak, Aneta Przytarska 

kat. SENIORKI / SENIORZY
I miejsce: Natalia Kleman , Kevin Mordzak
II miejsce: Karolina Domeracka , Mateusz Bross
III miejsce: Aleksandra Senska , Mikołaj Dalke 

kat. OPEN
I miejsce: Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch
II miejsce: Komendant KPP Tuchola Krzysztof Bodziński
III miejsce: Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski

TURNIEJ BIAŁEGO MISIA

W dniu 18 marca 2015 roku odbył się “TURNIEJ BIAŁEGO MISIA” 
dla klas pierwszych Zespołu Szkół w Gostycynie. O główne trofeum 
walczyło pięć drużyn: klasy pierwsze z Gostycyna, z Wielkiej Klo-
ni i z Wielkiego Mędromierza. Odbyły się następujące konkuren-
cje: bieg z prowadzeniem ringo kijem od unihokeja; tor przeszkód: 
przejście przez szarfę, pod przeszkodą, przeskoki przez ławeczkę; 
bieg w workach; bieg z rakietą i lotką do badmintona; tor przeszkód: 
kółka do ringo bieg z pałeczką sztafetową; rzuty woreczkami do 
obręczy, bieg z piłką, rzuty woreczkami do odwróconego pachołka. 
Po wspaniałej zabawie i zaciętych konkurencjach pluszowego Misia 
wywalczyła drużyna klasy Ie w Wielkim Mędromierzu. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, 
które wręczył uczestnikom dyrektor szkoły, Pan Marek Sass.

GMINNY MARATON ZUMBY

W niedzielę 19.04.2015r. halę w Gostycynie opanowało istne Zum-
bowe szaleństwo! W maratonie uczestniczyły nie tylko mieszkańcy 
gminy, ale również z Kiełpina, Żalna, Piastoszyna, jak i z Tucholi, 
Cekcyna, Lniana a nawet z Koronowa, Bydgoszczy i Świecia! Ponad 
150 uczestników było zainteresowanych dobrą zabawą w rytmach 
latynoamerykańskich. Maraton prowadzili: Karolina Ordza (Tucho-
la), Klaudia Drzazga (Koronowo), Paweł Paczyński (Bydgoszcz), 
Monika Flis (Konin) oraz Monika Kowalewska (Wielki Mędro-
mierz). Drugi, podobny maraton odbył się niedawno. pod koniec 
listopada, również na hali w Gostycynie. 

DZIEWCZĘTA Z GIMNAZJUM W GOSTYCYNIE MISTRZAMI 
POWIATU

17 kwietnia 2015 r. odbył się turniej piłkarski o mistrzostwo powia-
tu. Młode zawodniczki z Gostycyna grały w składzie: Julia Petrus, 
Nikola Wegner, Magda Lubińska, Julia Brząkała, Oliwia Rybacka, 
Milena Dullek, Natalia Wilkońska, Anna Imiełowska oraz Zuzan-
na Szpaczyńska. Dziewczęta były w grupie z Żalnem, Tucholą i ze 
Stobnem. Mecz z Żalnem zakończył się dla nich zwycięsko (3-0), 
podobnie jak i z Tucholą (4-2). Nie udało się im jednak wygrać z 
zawodniczkami ze Stobna. Po “ręce” Mileny Dullek wpadła wyrów-
nująca wynik bramka. Pojedynek w rezultacie zakończył się remi-
sem (1-1). Po wyjściu z grupy (z największą liczbą punktów), zagrały 
ze Śliwicami. Mecz ten zakończył się wynikiem 2-0 dla Gostycyna. 
Ostatni, najbardziej nerwowy mecz stoczyły z Lubiewem, gdzie w 
czasie podstawowym nie wpadła żadna bramka. Piękną złotą bram-
kę w dogrywce strzeliła pani kapitan - Julia Petrus. Po wszystkich 
meczach zawodniczki zmęczone, lecz szczęśliwe odebrały puchar. 

ELIMINACJE DO IGRZYSK SPORTOWCÓW WIEJSKICH 
CHEŁMNO-RIO 2016

W sobotę, 15 maja 2015 roku na hali sportowej w Gostycynie odbyła 
się 1 runda eliminacji do Igrzysk Sportowców  Wiejskich Chełmno-
-Rio 2016 w siatkówce kobiet. Drużyna Gminy Gostycyn w składzie: 
Julianna Bąk, Angelika Karwasz, Ewa Bartlewska, Julia Petrus, Oli-
wia Rybacka, Syntia Fijałkowska, Dominika Dullek, Julia Karwasz, 
Halina Krauze, Maria Anhalt, Magdalena Gęborys zajęła 2 miejsce i 
awansowała do 2 rundy.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ „DWÓJEK” O MISTRZOSTWO 
GMINY GOSTYCYN

W dniu 6 czerwca 2015r. w hali Centrum Sportowo-Rehabilitacyj-
nego w Gostycynie odbyła się pierwsza z zaplanowanych imprez 
sportowych w ramach VII DNI GMINY GOSTYCYN.
W turnieju „dwójek siatkarskich” z terenu gminy wzięły udział 3 
pary: Magdalena i Józef Gęborys, Maria Anhalt i Karol Rożyński 
oraz Angelika Karwasz i Julianna Bąk. 
Tabela końcowa turnieju:
I miejsce- Angelika Karwasz i Julianna Bąk  
II miejsce- Maria Anhalt i Karol Rożyński  
III miejsce – Magdalena Gęborys i Józef Gęborys 
Uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.
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I EDYCJA TURNIEJU „6 PIŁKARSKICH” O PUCHAR WÓJTA 
GMINY

W dniu 20 czerwca 2015 roku odbyła się I Edycja Turnieju „6 pil-
karskich” o Puchar Wójta Gminy w ramach VII DNI GMINY GO-
STYCYN. Wzięły w niej udział 3 drużyny z Gostycyna, Kamienicy 
i Łyskowa (zawodnicy niezrzeszeni w klubach). Zwycięska drużyna 
Kamienicy grała w składzie: Donarski Sylwester, Osowicki Bartosz, 
Cymerys Maciej, Karnowski Bartosz, Roda Szymon, Kantak To-
masz, Prokopenko Przemysław, Ciżmowski Kamil.

SIATKÓWKA PLAŻOWA W GMINIE GOSTYCYN

Przy okazji reaktywacji drużyny siatkarskiej w Gostycynie, pojawiła 
się potrzeba zorganizowania grupy siatkarzy plażowych. Grupa „pla-
żówki” regularnie trenuje 2 razy w tygodniu, korzystając  z gościn-
ności  pensjonatu w Pile.  Grupa składa się głownie z Pań,  ale trenu-
ją także Panowie. W połowie czerwca br. dziewczęta wystartowały w 
I rundzie eliminacji do Igrzysk Sportowców Wiejskich - Chełmno 
2016.  Dziewczyny awansowały  do II rundy, która miała miejsce na 
początku sierpnia. Niestety tym razem, drużyny z Kamienia Krajeń-
skiego i Świecia okazały się lepsze. Dziewczyny przegrały po zaciętej 
walce. Zabrakło doświadczenia, co jest zrozumiałe przy tak krótkim 
okresie treningowym. We wspomnianych eliminacjach udział brały 
następujące zawodniczki: Julianna Bąk, Magdalena Gęborys  i  An-
gelika Karwasz  oraz rezerwowe: Syntia Fiałkowska  i Julia Karwasz .

MISTRZOSTWA GMINY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH- 
GOSTYCYN 2015

W środę 23 września 2015 r. odbyła się kolejna impreza zorganizo-
wana przez Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne w Gostycynie, za-
inicjowana przez Koordynatora Sportu – pana Marka Szwedę. Tym 
razem były to biegi przełajowe dla młodzieży szkół podstawowych 
i gimnazjum. Impreza odbyła się w Pile, przy pięknej pogodzie, w 
okolicy gostycyńskich jezior i rzeki Brdy. Zawodnicy rywalizowali 
na różnych dystansach - od 400 do 800 metrów. W Mistrzostwach 
Gminy w Biegach Przełajowych wzięło udział ok 80 sportowców z 

terenu całej gminy. Zapewniona była opieka medyczna, a zwycięzcy 
otrzymali medale ufundowane przez Wójta Gminy Gostycyn. Im-
prezę zorganizowano przy współpracy z nauczycielami wychowania 
fizycznego ZS w Gostycynie. 

“ŚWIĄTECZNY” TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PAR MIESZA-
NYCH

W dniu 7 listopada 2015r. z okazji Święta Niepodległości na hali CS-
R  w  Gostycynie odbył się turniej par mieszanych w piłce siatkowej. 
Do turnieju zgłosiło się aż  5 par w wieku do lat 13. Po zaciętej walce 
i całkiem niezłym poziomie rozgrywek wyłoniono zwycięzców. 
Wyniki prezentują się następująco:
I miejsce- Patrycja Malinowska i Bartosz  Grzeszczak
II miejsce- Wanessa Rybacka I Kamil Kaszczyszyn
III miejsce – Oliwia Babińska  i Jakub Szalla
IV miejsce- Julia Kroll i Kacper Cieślik
V miejsce- Anna Kantak i Hubert Rohde
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, a dla uczestników przygotowano 
drobne nagrody.
Przypominamy, iż treningi gry w piłkę siatkową odbywają się w 
każdą sobotę od godziny 13:00 do 16:00. Pocieszające jest to, że 
młodzież pojawia się na nich coraz chętniej i oczekuje kolejnych 
zawodów. Zawody zorganizował i sędziował Koordynator Sportu w 
Gostycynie

I KOLEJKA LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Z impetem ruszyła I Edycja Ligi Halowej w Gostycynie.
Wyniki pierwszych spotkań prezentują się następująco:
 FC Wlk.Klonia- Autohandel Kęsowo 1:11
Mordor Tuchola – Diesel Serwis Paul Tuchola 3:7
Bad Boys Kamienica – Deluxe Tuchola 2:5
Immortals Tuchola – SUP Tuchola 1:8
Myśliwiec Gostycyn – wolny termin
Mecze sędziowali; Józef Kloska i Zbigniew Osowicki, całość przebie-
gała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Należy podkreślić, że sędziowie 
nie nałożyli ani jednej kary – brawo dla zawodników. Całość zorga-
nizował i prowadził koordynator sportu

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W GOSTYCYNIE WYRÓŻ-
NIENI W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „JESTEŚMY KI-
BICAMI”.

Uczniowie ZS w Gostycynie w ramach realizowanego w szkole pro-
jektu „MultiSport” przystąpili do konkursu ogłoszonego przez In-
stytut Sportu. Chodziło o przygotowanie zdjęcia, którego tematem 
była promocja kibicowania „fair-play”, popularyzacja sportu oraz 
aktywnego spędzania czasu wolnego. W wyniku, trwającego kilka 
tygodni, głosowania oraz zbierania opinii od internautów okazało 
się, że praca  została nominowana do wyróżnienia. Autorzy – spor-
towcy zostali nagrodzeni kompletami konkursowych gadżetów.

 fot. J. Kania

INFORMACJA Z PRACY RADY GMINY 
GOSTYCYN  W OKRESIE  
OD 1 GRUDNIA 2014 R.  

DO 19 LISTOPADA 2015 R.
W okresie tym Rada Gminy odbyła 14 sesji, na których podjęto 96 
uchwał. W wyniku przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014 r. wy-
borów samorządowych Radnymi Gminy Gostycyn VII kadencji zo-
stali wybrani: Adam Cymerys, Krystyna Domek, Jerzy Kądziela, 
Grażyna Kida, Józef Kloska, Andrzej Kłos, Janina Kołodziejska, 
Dorota Konkolewska, Grzegorz Lorczak, Jan Misiak, Jerzy Ocha-
ła, Joanna Sobczyk, Ryszard Sucharski, Zenon Poturalski i Kry-
styna Tarkowska-Wamka. Na I sesji VII kadencji odbytej 1 grudnia 
2014 r. wszyscy radni złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego 
Gminy Gostycyn. Wójt Gminy pan Ireneusz Kucharski również zło-
żył ślubowanie. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym 
Rady Gminy został pan Ryszard Sucharski, Wiceprzewodniczącymi 
Rady Gminy zostali pan Andrzej Kłos i pan Józef Kloska. W uchwa-
le ustalono składy i przedmiot działania poszczególnych komisji:
1. Skład Komisji Rewizyjnej:

a) Grażyna Kida - Przewodniczący Komisji
b) Jerzy Ochała - Z-ca Przewod. Komisji
c) Joanna Sobczyk - członek komisji.

Przedmiotem działania komisji jest kontrola Urzędy Gminy oraz 
jednostek mu podległych. 
2. Skład Komisji Rolnictwa, Finansów Publicznych, Rozwoju Go-
spodarczego i Zaopatrzenia:

a) Krystyna Tarkowska-Wamka - Przewodniczący Komisji
b) Dorota Konkolewska - Z-ca Przewod. Komisji
c) Ryszard Sucharski - członek komisji
d) Jerzy Kądziela - członek komisji
e) Adam Cymerys - członek komisji.

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie zagadnień zwią-
zanych z rolnictwem, finansami publicznymi oraz spraw związanych 
z gospodarką. 
3. Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 
Pomocy Społecznej:

a) Grażyna Kida - Przewodniczący Komisji
b) Grzegorz Lorczak - Z-ca Przewod. Komisji
c) Joanna Sobczyk - członek komisji
d) Jerzy Ochała - członek komisji
e) Józef Kloska - członek komisji.

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie spraw związa-
nych z oświatą, kulturą, ochroną zdrowia, całokształtem zagadnień 
związanych ze sportem i turystyką oraz pomocą społeczną. 
4. Skład Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Ochro-
ny Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego oraz kontak-
tów z organizacjami pozarządowymi:

a) Andrzej Kłos - Przewodniczący Komisji
b) Zenon Poturalski - Z-ca Przewod. Komisji
c) Janina Kołodziejska - członek komisji
d) Jan Misiak - członek komisji
e) Krystyna Domek - członek komisji.

Przedmiotem działania komisji jest rozpatrywanie zagadnień zwią-
zanych z gospodarką przestrzenną gminy, z ochroną środowiska 
oraz całokształtem zagadnień dot. ładu i porządku publicznego na 
terenie gminy oraz kontakty z organizacjami pozarządowymi.

Na kolejnej II sesji odbytej 11 grudnia 2015 r. podjęto następujące 
uchwały:
• w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady 

Gminy Gostycyn
Dnia 1 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Tucholskiego podję-
ła Uchwałę Nr I/5/2014 w sprawie wyboru na Wicestarostę 
Tucholskiego Pana Zenona Poturalskiego – radnego Rady Gmi-

ny Gostycyn. Z art. 25b pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym wynika zakaz łączenia mandatu radnego 
Rady Gminy z wykonywaniem funkcji Wicestarosty. W związku 
z powyższym Rada Gminy podjęła powyższą uchwałę.

• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podat-
ku rolnego,

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzier-
żaw na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami,

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na okres 
10 lat w trybie bezprzetargowym na działce ozn. ewid. nr 394/3 
położonej w Gostycynie, 

• w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości o nr 
ewid. 712/24 i 712/26 położonych w Pile na okres 10 lat,

• w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Gostycyn,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2014 rok.

Na następnej III sesji odbytej 18 grudnia 2014 r. podjęto następujące 
uchwały:
• w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2015 

rok:
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gmi-
ny Gostycyn na 2015 rok,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2014-2023,

• w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny na lata 2015-2025,

• w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok,
• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-

stycyn na 2014 rok,
• w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki o nr 

ewid. 880 położonej w Pile na okres 7 lat.

Na IV sesji odbytej 29 stycznia 2015 r. przyjęto plany pracy komisji 
Rady Gminy na 2015 rok.
Ponadto na sesji podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2015 rok,
• w sprawie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzie-

ży:
Zgodnie z art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ważne zadanie stanowi opieka nad uczniami szczególnie 
uzdolnionymi. W związku z tym, iż dzieci i młodzież posiada-
ją różnorodne uzdolnienia należy wspierać oraz wspomagać je 
w dalszym rozwoju. Podstawowa rola w tym zakresie przypada 
takim instytucjom jak przedszkola i szkoły. To one, w partner-
stwie z rodzicami, zobowiązane są do planowania i tworzenia 
warunków rozwoju dzieci i młodzieży, także tych wykazujących 
uzdolnienia. Ustawa o systemie oświaty umożliwia włączenie 
w systemową pomoc organy prowadzące przedszkola i szkoły. 
Wsparcie w dalszym rozwoju dzieci i młodzieży możliwe będzie 
poprzez przyjęcie Programu. Podkreśla on rangę problemu w 
środowisku lokalnym. Został opracowany na podstawie analizy 
potrzeb w zakresie udzielenia pomocy uczniom zdolnym. Przy-
jęcie Programu stanowi podstawę do ustalenia form pomocy 
dzieciom i młodzieży uzdolnionej w drodze odrębnej uchwały.

• w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia 
sportowe,

• w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za 
wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycz-
nych,

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w ob-
rębach geodezyjnych: Gostycyn, Piła, Pruszcz i Wielki Mędro-
mierz,
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• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok.

Na kolejnej V sesji odbytej 26 lutego 2015 r. Rada Gminy przyjęła:
a) „Informację dotyczącą dalszych perspektyw działalności 

Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „Kamionka”,
b) „Informację dotyczącą oferty zajęć dla uczniów w czasie ferii 

zimowych 2014/2015”,
c) „Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych wraz z analizą wydatków za 2014 r.”
Ponadto na sesji podjęto następujące uchwały:
• w sprawie  określenia lokalnych kryteriów drugiego etapu po-

stępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających 
ich spełnianie do Publicznego Przedszkola w Gostycynie, od-
działów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Gostycyn,

• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki 
takiej opłaty,

• zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwo-
ści i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Gostycyn,

• w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości,

• w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

• w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
• zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Gosty-
cyn na lata 2007-2032”,

• w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do 
stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory 
Tucholskie”
Podstawowe założenia nowego okresu programowania polityki 
spójności na lata 2014-2020 przewidują wzmocnienie zintegro-
wanego podejścia terytorialnego na rzecz zrównoważonego roz-
woju ośrodków miejskich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. 
Rozwój terytorialny w nadchodzącej perspektywie finansowej 
zakłada również wsparcie obszarów wiejskich oraz mniejszych 
miast za pomocą instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność (RLKS) opartego na doświadczeniach podejścia 
LEADER wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. RLKS jest narzędziem służącym 
pobudzaniu aktywności lokalnych społeczności i wspierającym 
oddolne działania na rzecz rozwoju lokalnego na obszarach po-
niżej szczebla regionalnego, kierowanego przez Lokalne Grupy 
Działania. LGD maja być partnerstwami, składającymi się z 
osób reprezentujących sektor publiczny, lokalnych partnerów 
społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Rozwój lokal-
ny powinien być realizowany w oparciu o zintegrowane i wie-
losektorowe strategie, uwzględniające potrzeby oraz potencjał 
danego obszaru. 

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2015-2024,

• w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Wojewódzkim  Fundu-
szu  Ochrony  Środowiska    i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji 
deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej 237 ul. Główna w Go-
stycynie”.                              

 
Na VI sesji odbytej 26 marca 2015r. złożyła ślubowanie pani Jadwi-
ga Zwolińska, która została wybrana radną w wyniku przeprowa-

dzonych dnia 22 marca 2015 r. wyborów uzupełniających  do Rady 
Gminy Gostycyn. Ponadto pan Wójt wspólnie z panem Przewodni-
czącym złożyli następujące podziękowania pani Janinie Góreckiej i 
panu Jerzemu Kądzieli: Rada podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Gostycynie,
• w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gostycynie,
• w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2014 Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie,
• w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie
W związku z nową kadencją Rady Gminy należało powołać 
również nowych przedstawicieli Rady Społecznej przy Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gosty-
cynie. 
Skład Rady Społecznej przedstawia się następująco: Przewodni-
czący – Jan Misiak, Przedstawiciel Wojewody- Ewelina Olejni-
czak, Ewa Kłos, Ewa Lorczak, Jan Juszczyk, Danuta Lutoborska, 
Grzegorz Świetlik oraz Ryszard Sucharski.

• w sprawie przyjęcia „Gminnego programu zapobiegania bez-
domności zwierząt domowych na terenie Gminy Gostycyn”,

• w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2015 wydzielonego 
fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w 
Gostycynie (gm. Gostycyn),

• w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości,

• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego,

• w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-

stycyn na 2015 rok.
Ponadto na sesji Rada przyjęła:
1) „Informację z działalności i funkcjonowania instytucji kultury na 
terenie Gminy Gostycyn”.
2) „Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Gostycynie za 2014 r.”

Na następnej VII sesji odbytej 30 kwietnia 2015 r. podjęto poniższe 
uchwały:
• w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodzin 

na lata 2015-2017,
• w sprawie przystąpienia Gminy Gostycyn do realizacji projek-

tu systemowego pn.    „Doposażenie oddziałów przedszkolnych 
w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości 
usług”,

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, 
Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagienica w Gmi-
nie Gostycyn,

• w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn i na-
dania jej statutu,

• w sprawie objęcia udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z 
o.o.,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok.

Ponadto na sesji przyjęto:
a) „Informację z działalności Izby Rolniczej w kadencji 2011-

2015”.
b) „Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 

2014 roku”.
c) „Informację dotyczącą funkcjonowania Ochotniczych Straży 

Pożarnych działających na terenie Gminy Gostycyn za rok 
2014”.

d) „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy 
Gostycyn”.

Na VIII sesji Rady Gminy odbytej 28 maja 2015 r. podjęto następu-
jące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nierucho-

mości gruntowej w obrębie geodezyjnym Piła gm. Gostycyn,
• w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nierucho-

mości gruntowej w obrębie geodezyjnym Gostycyn,
• w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Gostycyn do Rady 

Tucholskiego Parku Krajobrazowego 
• zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego sta-

łych Komisji Rady Gminy Gostycyn.
• W związku ze złożeniem mandatu radnego przez p. Zenona Po-

turalskiego, który był Zastępcą Komisji Gospodarki Przestrzen-
nej, Urbanistyki, Ochrony Środowiska oraz Ładu i Porządku 
Publicznego oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi, 
wyborem nowego radnego oraz  wnioskiem złożonym przez 
Klub Radnych „Wierni Zasadom” o zmianę składu osobowego 
komisji postanowiono dokonać zmian w Uchwale Nr I/4/2014 
Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie usta-
lenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Gostycyn:

Skład Komisji Rolnictwa, Finansów Publicznych, Rozwoju Go-
spodarczego i Zaopatrzenia:

a) Krystyna Tarkowska-Wamka - Przewodniczący Komisji
b) Dorota Konkolewska - Z-ca Przewod. Komisji
c) Ryszard Sucharski - członek komisji
d) Jerzy Kądziela - członek komisji
e) Grzegorz Lorczak - członek komisji.

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, Po-
mocy Społecznej:

a) Grażyna Kida - Przewodniczący Komisji
b) Jerzy Ochała - Z-ca Przewod. Komisji
c) Joanna Sobczyk - członek komisji
d) Jadwiga Zwolińska - członek komisji
e) Józef Kloska - członek komisji.

Skład Komisji Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, Ochrony 
Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego oraz kontaktów z 
organizacjami pozarządowymi:

a) Andrzej Kłos - Przewodniczący Komisji
b) Jan Misiak - Z-ca Przewod. Komisji
c) Janina Kołodziejska - członek komisji
d) Adam Cymerys - członek komisji
e) Krystyna Domek - członek komisji.

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Gostycyn na lata 2015-2024,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok.

Ponadto na sesji przyjęto Informację o przygotowaniu gminy do se-
zonu turystycznego, plany i zamierzenia w tym zakresie.

Na kolejnej IX sesji odbytej 25 czerwca 2015 r. podjęto uchwały:  
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014  rok, 
• w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wy-

konania budżetu za 2014 rok,
• w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłob-

ków i klubów dziecięcych,
• w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celo-

wej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na 
obszarze gminy Gostycyn,

• w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dzie-
cięcymi oraz dziennymi opiekunami,

• w sprawie powołania spółdzielni socjalnej „Borowiacki wigor” z 
siedzibą w Gostycynie:
Członkami – założycielami Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki 
wigor” zostali:

1) Gmina Gostycyn
2) Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BURCHAT”.
Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki wigor” jest 
umożliwienie osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym akty-
wizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej 
i na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni. Powołanie Spół-
dzielni Socjalnej jest alternatywą misji w zakresie przeciwdzia-
łania bezrobocia.

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok.

 
Na sesji Rada Gminy przyjęła:

a) „Informację o realizacji zadań w zakresie oświaty w roku 
szkolnym 2014/2015 w szkołach i przedszkolu funkcjonują-
cych na terenie Gminy Gostycyn”

b) „Informację w sprawie organizacji letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Gostycyn w 2015 
roku”,

c) „Informację z realizacji uchwał Rady Gminy za 2014 rok”. 

Na X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej 29 lipca 2015 r. pod-
jęto następujące uchwały:
• w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Kujawsko -  Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Zalewu Koronowskiego,  przyjętego przez 
Sejmik Województwa Uchwałą Nr IX/221/15 z dnia 22 czerwca 
2015 r.,

• w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko -  Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki,  przyjętego przez Sejmik 
Województwa Uchwałą Nr IX/199/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.,

• w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko -  Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki,  przyjętego przez Sejmik 
Województwa Uchwałą Nr IX/198/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok.

Na XI sesji odbytej 24 września 2015 r. podjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

na cele publiczne na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Gostycyn,

• w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn  na cele niezwiązane 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

• zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłat-
ne przejęcie nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym 
Gostycyn,

• w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Gostycyn  środ-
ków finansowych na realizację inwestycji w ramach „Wielolet-
niego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2020”,

• w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Gostycynie,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok,

• w  sprawie  zatwierdzenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  mo-
dernizacji  urządzeń  wodociągowo – kanalizacyjnych. 

Rada Gminy zapoznała się z:
1) „Sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Go-
stycynie za I półrocze 2015 r.”.
2) „Informacją o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gostycynie za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r.”.
3) „Informacją o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gostycynie za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r.”.
4) „Informacją z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz 
stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. Samodzielnego 
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie”.
5) „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gostycyn za I pół-
rocze 2015r.”.

Na kolejnej XII nadzwyczajnej sesji odbytej 8 października 2015 
r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok.

Na następnej XIII odbytej 29 października 2015 r. sesji Wójt Gminy 
wspólnie z Przewodniczącym Rady złożyli gratulacje pani Ewelinie 
Olejniczak Sołtysowi Wielkiego Mędromierza za zdobycie tytułu 
„Sołtysa Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2015” w Ple-
biscycie Gazety Pomorskiej. Władze samorządowe, podobnie jak 
komisja w konkursie, doceniły u Pani Sołtys zapał i zaangażowanie 
zarówno w pracy zawodowej jak i wolontariackiej. Dodatkowo pod-
kreślono, iż tego rodzaju tytuł jest wyróżnieniem dla całego sołec-
twa  i jednocześnie dla całej gminy Gostycyn. Nagroda jest także od-
zwierciedleniem zaufania jakim ją obdarzają mieszkańcy  Wielkiego 
Mędromierza  oraz osoby, z którymi na co dzień współpracuje.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Gostycynie,
• w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyj-

nemu w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego 
WIR.II.4130.50.2015.JS z dnia 9 października 2015 r. na uchwa-
łę nr VII/48/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 kwietnia 
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: 
Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagie-
nica w Gminie Gostycyn,

• w sprawie uchwalenia program współpracy Gminy Gostycyn 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na lata 2016-2020,

• w sprawie przystąpienia do  Stowarzyszenia Wdzydzko - Cha-
rzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” i współpracy 
w zakresie przygotowania i wdrażania lokalnej strategii roz-
woju z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego. Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności, będąca podstawowym dokumentem regulującym 
wybór strategii w okresie programowania 2014 – 2020 wskazu-
je warunki wyboru lokalnych strategii rozwoju realizowanych 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego. Jednym z takich warunków jest konieczność zdefinio-
wania obszaru objętego realizacją strategii i potwierdzenia woli 
współpracy ze stowarzyszeniem pod nazwą Wdzydzko – Cha-
rzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.  

• w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Gostycyn,

• w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za po-
byt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Gostycynie 
ul. Słoneczna 4,

• w sprawie wyznaczenia Wójtowi Gminy Gostycyn działań pole-
gających na przygotowaniu i realizacji inwestycji gminnej w ra-
mach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w gminie Gostycyn,

• w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gostycyn do zawarcia 
umowy partnerskiej  z  Powiatem Tucholskim w sprawie współ-
finansowania inwestycji  pn.” Przebudowa  drogi powiatowej nr 
1032C Wieszczyce-Przyrowa-Karczewo”  w ramach Programu 
Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,

• w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Gostycyn  środ-
ków finansowych na realizację inwestycji w ramach „Wielolet-
niego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”,

• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-
stycyn na 2015 rok.

Ponadto na ww. sesji Rada przyjęła Informację o złożonych oświad-
czeniach majątkowych.

Na kolejnej XIV sesji odbytej 19 listopada 2015 r. podjęto następu-
jące uchwały:
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-

mości

Wyszczególnienie Stawki 
lokalne

Grunty:

związane z działalnością gospodarczą 0,74

pod jeziorami 4,58

pozostałe 0,20

oznaczone symbolem Bi 0,47

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,00

Budynki:

mieszkalne 0,70

związane. z działalnością gospodarczą 14,60

kwalifikowane ziarno siewne 10,68

świadczenia zdrowotne 4,65

pozostałe 7,68

budynki gospodarcze 4,00

• w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podat-
ku rolnego
Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (Mon. Pol. 
z 2015 r., poz.1025 ) z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 44,00 zł 
za 1 dt. 

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych,

• w sprawie opłaty targowej:
Rada Gminy ustaliła dzienną stawkę opłaty targowej przy sprze-
daży z:
1) samochodu osobowego, straganu, stołu – 7,50 zł,
2) innych samochodów, przyczep, naczep -  7,50 zł,
3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 3 zł.

• w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych,

•  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właści-
cieli nieruchomości na terenie Gminy Gostycyn:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypad-
ku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wnoszona 
będzie przez właścicieli tych nieruchomości:
1) z dołu bez wezwania, kwartalnie – za trzy miesiące kalenda-
rzowe, w terminach:
a) za I kwartał do 15 marca danego roku,
b) za III kwartał do 15 września danego roku,
2) z góry bez wezwania, kwartalnie - za trzy miesiące kalenda-
rzowe, w terminach:
a) za II kwartał do 15 maja danego roku,
b) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypad-
ku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no – wypoczynkowe, wnoszona będzie przez właścicieli tych 

nieruchomości z góry bez wezwania, w drugim kwartale danego 
roku w terminie do 15 września.

• w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości,

• zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu 
Narkomanii dla Gminy Gostycyn na 2015r.,

•  w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,
• zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Go-

stycyn na 2015 rok.

Na XV sesji odbytej 17 grudnia 2015 r. podjęto następujące uchwały:
• -  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 

2016 rok
•   - w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stano-

wiącymi własność Gminy Gostycyn oraz określenia zasad wno-
szenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy,

• - w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sieci dróg gminnych 
na lata 2016-2020”

• - w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki, Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Nar-
komanii dla Gminy Gostycyn na 2016 rok,

• - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gostycyn do podjęcia 
działań zmierzających do nieodpłatnego przejęcia działek sta-
nowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu 
PKP,

• - w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gostycynie.

• - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2015-2024,

• - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny na lata 2016-2025

• - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostycyn na 2016 rok,
• - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Gostycyn na 2015 r.                                            

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY 
GOSTYCYN

Rada Gminy Gostycyn podjęła Uchwałę Nr VII/49/2015 z dnia 30 
kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Gostycyn i nadania jej statutu.
Na podstawie ww. uchwały Wójt Gminy Gostycyn wydał Zarządze-
nie Nr 98/2015  w sprawie zarządzenia na dzień 9 listopada 2015r. 
wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn oraz powołał 
Gminną Komisję Wyborczą w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – p. Marek Sass 
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – p. Maria Okonek
3. Członek – p. Wioletta Górska 
4. Członek – p. Janina Kołodziejska.
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 14 kandydatów na rad-
nych do Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn. Z powodu niezgło-
szenia większej liczby kandydatów głosowania nie przeprowadzono, 
a za wybranych uznano zarejestrowanych kandydatów.
Skład Młodzieżowej Rady Gminy przedstawia się następująco:
Oliwia Babińska, Ewa Bartlewska, Julia Brząkała, Michał Gola, 
Anna Kantak, Paulina Kucharska, Anna Lipska, Aneta Przytar-

ska, Iwona Przytarska, Dominika Robaczewska, Julia Rybacka, 
Patrycja Sampławska, Mikołaj Tomczyk, Dominik Walczak.
Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 84/2015 powołał:
- Panią Wiolettę Górską na Koordynatora Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Gostycyn,
- Panią Janinę Kołodziejską na Zastępcę Koordynatora Młodzieżo-
wej Rady Gminy Gostycyn.
I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn
Dnia 23 listopada br. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy 
Gostycyn, którą zwołał Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn Pan 
Ryszard Sucharski.  
Sesję otworzył Pan Przewodniczący Rady i prowadził ją do czasu 
wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.
Młodzi radni na początku sesji otrzymali zaświadczenie o wybo-
rze, które wręczył Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
Pan Marek Sass. Następnie wszyscy radni złożyli następujące ślu-
bowanie: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i po-
myślności młodzieży gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz 
interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich 
wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wy-
konania zadań Rady”.
Po ślubowaniu młodzi samorządowcy wybrali w głosowaniu tajnym 
Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Gostycyn w następującym 
składzie:
- Patrycja Sampławska – Przewodnicząca 
- Ewa Bartlewska – Wiceprzewodnicząca
- Julia Brząkała – Sekretarz.
Podsumowując obrady sesji Wójt Gminy Pan Ireneusz Kucharski 
pogratulował nowo wybranym radnym podjęcia decyzji o społecz-
nym reprezentowaniu młodzieży gminnej. Dodał, że jest to histo-
ryczny moment , ponieważ taki organ jak Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Gostycyn został powołany po raz pierwszy w naszej gminie.

GMINA GOSTYCYN MA SOŁTYSA 
ROKU 2015!

Na XIII sesji Rady 
Gminy Gostycyn, któ-
ra odbyła się w dniu 
29 października 2015 
r. Wójt Gminy wspól-
nie z Przewodniczą-
cym Rady złożyli jak 
najserdeczniejsze gra-
tulacje Pani Ewelinie 
Olejniczak Sołtysowi 
Wielkiego Mędromie-
rza za zdobycie tytułu 
„Sołtysa Roku Woje-
wództwa Kujawsko-
-Pomorskiego 2015” w 

Plebiscycie Gazety Pomorskiej. Władze samorządowe, podobnie jak 
komisja w konkursie, doceniły u Pani Sołtys zapał i zaangażowanie 
zarówno w pracy zawodowej jak i wolontariackiej. Dodatkowo pod-
kreślono, iż tego rodzaju tytuł jest wyróżnieniem dla całego sołec-
twa  i jednocześnie dla całej gminy Gostycyn. Nagroda jest także od-
zwierciedleniem zaufania jakim ją obdarzają mieszkańcy  Wielkiego 
Mędromierza  oraz osoby, z którymi na co dzień współpracuje.
Pani Sołtys podziękowała Panu Wójtowi za zgłoszenie jej do tego 
konkursu. Dodała, że na pewno nie osiądzie na laurach i będzie da-
lej aktywnie działać oraz życzyła sobie oraz władzom gminy dalszej 
równie tak owocnej współpracy. 
To już drugi sołtys z gminy Gostycyn wybrany w konkursie! Przy-
pomnijmy, w iż w roku 2012 ten sam tytuł zdobył Pan Jerzy Kądziela 
z sołectwa Łyskowo.
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WYKAZ SOŁTYSÓW  GMINY GOSTYCYN   
I RAD SOŁECKICH KADENCJI 2015-2019

Sołectwo / Sołtys Członkowie Rad Sołeckich

Sołectwo Bagienica
Piotr Marciocha 

Małgorzata Kotwica 
Sabina Sobczyk 
Stanisław Dembek 
Henryk Jabłoński 

Sołectwo Gostycyn
Jerzy Ochała

Leszek Ciżmowski
Cecylia Chylewska
Aleksandra Weyna-Grabowska
Grzegorz Rybacki
Maria Brząkała
Grzegorz Świetlik
Barbara Nitka
Klaudia Kwasigroch

Sołectwo Łyskowo
Justyna Kożuch

Paulina Węsierska
Janusz Malinowski
Agnieszka Węsierska
Witold Stopa

Sołectwo Mała Klonia 
Barbara Nahorska

Mariusz Balcerzak
Marek Kwasigroch
Jan Misiak
Dawid Muzolf
Grzegorz Szukalski
Piotr Tuszyński

Sołectwo Przyrowa
Krystyna Górna

Agnieszka Behrendt 
Marcin Ryckowski
Agnieszka Juraszewska
Ludmiła Zaremba – Bielecka  

Sołectwo Wielka Klonia 
Monika Bartlewska

Tomasz Przybysz
Jan Juszczyk
Leszek Świerczyński
Krystyna Tarkowska –Wamka 
Katarzyna Henszczyk
Mariola Kucharska
Mirosław Wamka   

Sołectwo Wielki Mędromierz 
Ewelina Olejniczak

Marian Gierszewski
Ewa Lorczak 
Leszek Lewandowski
Mirosław Domeracki
Marek Fiegel 
Zygmunt Waglewski
Katarzyna Koch

Sołectwo Piła
Violetta Karwasz

Grażyna Ciżmowska
Lidia Gumińska
Elżbieta Kiejno
Mieczysław Lew Kiedrowski
Stanisław Muzolf
Mariusz Pik
Agnieszka Weyna
Jadwiga Zwolińska

Sołectwo Kamienica
Magdalena Napiontek

Adam Cymerys
Rozalia Sakwińska
Hanna Różycka
Szymon Napiontek
Katarzyna Gumińska

OFERTA CENTRUM SPORTOWO-
REHABILITACYJNEGO  

W GOSTYCYNIE NA ROK 2016
Dla dorosłych (odpłatnie wg cennika)
1. Wynajem hali i obiektów towarzyszących na zajęcia sportowe 

w ramach możliwych do uprawiania dyscyplin sportowych.(gry 
zespołowe, tenis i in.)

2. Możliwość wynajmu salki fitness i siłowni (nowopowstającej)
3. Wynajem pomieszczeń od poniedziałku do soboty dla instruk-

torów chcących prowadzić zajęcia w pomieszczeniach CS-R.
(zumba, fitness i in.)

4. Możliwość wynajmu obiektu na obozy sportowe we współpracy 
z ośrodkami wczasowymi  z terenu gminy i in.

5. Wynajem pomieszczeń CS-R na imprezy o charakterze innym 
niż sportowe

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych (nieodpłatnie)
1. Zajęcia prowadzone przez koordynatora sportu:

•  zajęcia z piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży (sobota 
godz.13.00-14.30)

•  zajęcia z piłki siatkowej dla dorosłych (sobota godz.14.30-
16.00)

•  zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (piątek 
godz.12.30-14.00)

•  zajęcia z tenisa stołowego dla wszystkich (piątek godz.15.30-
18.00)

•  siłownia dla młodzieży 2x w tygodniu (do ustalenia)
•  siatkówka plażowa (w okresie letnim)

2. Zajęcia prowadzone przez instruktorów piłki nożnej w ramach 
GKS „Myśliwiec” Gostycyn
•  seniorzy 2 x w tygodniu (wg grafika)
•  młodzicy 2x w tygodniu (poniedziałek i czwartek godz. 

15.30-17.00)
•  dzieci 1x w tygodniu (środa godz.15.30-17.00)

3. Możliwość udziału w wielu imprezach i zawodach sportowych 
organizowanych przez koordynatora sportu(wg Kalendarza Im-
prez Sportowych na rok 2016)

4. Zajęcia prowadzone w ramach stowarzyszeń np. świetlice, pa-
rafie i in.

W obiekcie hali planowane jest także powstanie klubo-kawiarni, 
która uatrakcyjni ofertę CS-R w Gostycynie:
• funkcja kawiarni;
• gry typu bilard, „piłkarzyki” i dart
• reaktywacja gier stolikowych  np. szachy, warcaby (zajęcia i za-

wody)
• miejsce spotkań i narad o charakterze sportowym (m.in. siedzi-

ba klubu ”Myśliwiec”)
Adres: ul. Sępoleńska 12a; 89-520 Gostycyn  
(wejście od ul. Szkolnej)
Kontakt: w sprawie  najmu zespołu obiektów wchodzących w skład 
CSR tel: 531 996 020 lub bezpośrednio do koordynatora sportu  
p. Marka Szwedy tel. 509 190 455

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOSTYCYNIE
Od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zarejestrowano lub zgłoszono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gostycynie:  

52 urodzenia, 50 małżeństw, 51 zgonów.
URODZENIA

1. Szamocka Wiktoria
2. Hamling Sebastian
3. Zacheja Marcel
4. Różycka Katarzyna
5. Juraszewska Wiktoria
6. Krajewska Zofia 
7. Nitka Filip
8.Jeżewska Zofia 
9. Górka Joanna
10. Mordzak Michalina 
11. Piórkowski Filip

12. Korzeniewska Wiktoria
13. Zjawiony Leon 
14. Sampławski Dawid
15. Paliga Michalina
16. Zielazny Kacper 
17. Fiegel Dominik 
18. Kończynski Szymon
19. Maciejewska Agata
20. Napiontek Wiktoria 
21. Mech Wiktoria
22. Brząkała Franciszek

23. Płoszaj Oskar
24. Rosentreter Agata 
25. Mróz Maja
26. Pilarczyk Lena 
27. Patoleta Filip
28. Wiśniewski Bartłomiej
29. Śpica Natasza 
30. Pietrzyk-Langowski Konrad
31. Śpica Filip
32. Bartlewska Wiktoria
33. Januszewski Igor

34. Baumgart Hanna
35. Szablewska Antonina 
36. Mozuch Victor 
37. Wamka Nataniel 
38. Holweg Weronika
39. Baran Victoria 
40. Nyłk Oliwia
41. Górecka Michalina 
42. Gwizdała Nataniel
43. Suchomski Mikołaj
44. Grzeca Igor

45. Szczepańska Liliana 
46. Korzeniewska Zuzanna 
47. Kluska Marcelina 
48. Rożyński Seweryn 
49. Kołomyjska Alicja 
50. Wilkowski Jan
51. Czubak Tymoteusz
52. Szmaglińska Kinga

MAŁŻEŃSTWA
1. Dończyk Natalia i Winiecki Wiesław
2. Potulska Anna i Grochowski Michał
3. Kowalska Agnieszka i Niechwiadowicz Andrzej
4. Półczyńska Katarzyna Domeracki Wojciech
5. Misiak Teresa i Woźniak Wiesław
6. Żygowska Mirosława i Partyka Sławomir
7. Lutoborska Iwona i Kurzelewski Daniel
8. Hoffmann Sabina i Kluska Rafał
9. Kisielewska Aneta i Sass Michał
10. Wegner Paulina i Krzemiński Dawid
11. Myk Elżbieta i Chojnacki Wojciech
12. Żmuda-Trzebiatowska Aneta i Dończyk Tomasz
13. Czepek Bernadeta i Gawlik Ludwik
14. Herman Maria i Sreberski Robert
15. Nowak Marta i Siewert Dawid
16. Pik Ewelina i Martin Maciej
17. Hanczewska Maria i Grotnik Józef

18. Trzaska Agnieszka i Nowak Miłosz
19. Kobylańska Izabela i Gierszewski Sławomir
20. Śliwińska Martyna i Frąckowski Krzysztof
21. Szychulska Dominika i Gwiazdowski Robert
22. Domeratzka Monika i Beller Bartosz
23. Banaszek Justyna i Turzyński Marcin
24. Suchomska Agnieszka i Lepak Dawid
25. Rogulska Aleksandra i Brumund Stanisław
26. Myler Monika i Krieger Łukasz
27. Kata Milena i Kęsik Radosław
28. Kołacz Ewelina i Kreja Tomasz
29. Wincenciak Patrycja i Kleybor Krystian
30. Salem Hanna i Wojtalewicz Paweł
31. Anioł Joanna i Dammer Krzysztof
32. Asztemborska Aneta i Petrus Paweł
33. Nowacka Anna i Różycki Szczepan
34. Nyłk Agata i Ciżmowski Marek

35. Borkowska Sylwia i Kaczmarek Dariusz
36. Zacharzewska Ewa i Gwizdalski Łukasz
37. Dembek Magdalena i Fordoński Arkadiusz
38. Górna Agnieszka i Żydowicz Piotr
39. Smigel Arleta i Rembisz Jacek
40. Figel Agnieszka i Łukasik Grzegorz
41. Wasielewska Monika i Sadowski Szymon
42. Piesik Iwona i Zaborowski Marcin
43. Berlińska Aleksandra i Patoleta Paweł
44. Majewska Anna i Wenderski Ariel
45. Domek Ewelina i Ciżmowski Grzegorz
46. Kempińska Ewa i Tuszyński Piotr
47. Kallas Klaudia i Rybacki Piotr
48. Kąkol Kamila i Wilkiewicz Wojciech
49. Ziegler Anna i Galantowicz Piotr
50. Begert Magdalena i Gac Bartosz

ZGONY
1. Klein Jan
2. Kądziorska Gertruda
3. Bembnista Edward
4. Kałdowski Jan
5. Kowalewska Longina
6. Muzolf Kazimierz
7. Osipowska Krystyna
8. Juraszewski Henryk
9. Jurkiewicz Mirosław
10. Idzior Jan
11. Gornowicz Teofil

12. Weyna Henryk
13. Sosnowski Mieczysław 
14. Gołębiewska Henryka
15. Chechła Janina
16. Kęsik Ignacy
17. Kacińska Barbara
18. Mazalon Filomena
19. Reda Leokadia
20. Bugała Marianna
21. Danielewski Kazimierz
22. Lica Anna

23. Hoffmann Zofia
24. Łapka Paweł
25. Kolasa Barbara
26. Katke Anna 
27. Stachowicz Ignacy
28. Domek Zofia
29. Maciaszek Kamila
30. Gabrych Andrzej
31. Ryduchowski Adam
32. Misiak Teresa
33. Zawadzki Stanisław

34. Roszczynialski Edward
35. Karnowski Józef
36. Sprengel Anna
37. Glaza Paweł
38. Domżalska Helena
39. Sadkowski Franciszek 
40. Siuda Ireneusz
41. Klamann Władysław
42. Kaszczyszyn Józef
43. Pasternacka Jadwiga
44. Oczkowska Eryka

45. Prill Zofia
46. Nitka Janusz
47. Pliszka Henryk
48. Czortek Anna
49. Kłos Marek
50. Sobocińska Monika
51. Stryszyk Alfons

Od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zarejestrowano lub zgłoszono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gostycynie:  
57urodzeń, 20 małżeństw i 24 zgony.

URODZENIA
1. Tuszyński Tomasz
2. Brzószczyk Michał
3. Ilska Alicja
4. Wawrzyniak Rafał
5. Iwicka Liliana
6. Domeracki Franciszek 
7. Warmbier Jonatan
8. Lewandowski Mikołaj
9. Arndt Agata
10. Domeracki Igor 
11. Majewski Jaxon
12. Wyszomirska Kaja

13. Gac Antonina 
14. Rujner Lena
15. Bartlewska Agata
16. Meger Oliwier
17. Muzolf Wiktoria 
18. Maciejewska Maja
19. Kowalewski Szymon 
20. Krywald Zofia
21. Nędzołek – Lisowski Jakub
22. Nowak Wiktor 
23. Helm Natalia
24. Helm Maja

25. Kęsik Jakub
26. Patoleta Bartosz
27. Pietrzyk-Langowska Alicja 
28. Suwalska Nadia
29. Dziarnowska Julia
30. Karnowski Tomasz
31. Szczesny Dawid
32. Frąckowska Klaudyna
33. Piechowiak Filip 
34. Korzeniewski Szymon
35. Myk Dominik
36. Zawiszewski Oskar

37. Jasik Emilia
38. Donarska Julia
39. Kołomyjska Sara
40. Deuer Sophie
41. Gołębiewski Oskar 
42. Mazurek Antonina 
43. Diks Kamil 
44. Porożyński Nikodem
45. Steinke Jowita 
46. Tomasik Natasza
47. Michalska Anna 
48. Dullek Dominik

49. Grochowski Borys
50. Śpica Jakub
51. Żywicki Wojciech 
52. Warmbier Maja 
53. Szablewski Konrad 
54. Świetlik Blanka  
55. Hippler Liliana 
56. Skórcz Filip
57. Muzioł Bartosz

MAŁŻEŃSTWA
1. Glaza Natalia i Rujner Krzysztof
2. Łosińska Ewelina i Knopek Radosław
3. Czerwinska Aneta i Hippler Artur
4. Osipowska Anna i Senski Artur
5. Brząkała Izabela i Górecki Mariusz
6. Łącka Gracjana i Szczepański Paweł
7. Edwarczyk Anna i Kuczyński Piotr

8. Bartoszewicz Kamila i Szustakiewicz Przemysław
9. Fiegel Ewa i Stopa Marek
10. Fiegel Maria i Szyngwelski Leszek
11. Sikorska Katarzyna i Dereziński Patryk
12. Pliszka Dagmara i Maliński Rafał
13. Wiśniewska Karina i Fortuński Paweł
14. Chróścinska Sylwia i Augustyński Janusz

15. Ochała Anna i Brząkała Karol
16. Wawrzyniak Natalia i Wilkowski Roman
17. Jagiełło Ewa i Olejnik Marek
18. Steinke Sandra i Kędzierski Artur
19. Karowska Alicja i Deja Grzegorz
20. Mindak Marta i Patoleta Adrian

ZGONY
1. Werner Stanisław
2. Szumacher Sławomir
3. Korzeniewska Zofia
4. Piasecka Teresa
5. Góral Klara 

6. Kantak Genowefa
7. Straszyńska Helena
8. Poraziński Jan
9. Stołowska – Szews Urszula
10. Kałdowska Teresa

11. Wozinska Helena
12. Sobiecka Maria
13. Podgórski Edward
14. Ginter Lech
15. Nakielski Adrian

16. Ostrowski Kazimierz
17. Spiker Franciszka
18. Werner Zbigniew
19. Zabrocka Joanna
20. Warmbier Marian

21. Lewandowski Benedykt
22. Karnowska Jadwiga
23. Ratkowski Walenty
24. Franciszek Korda

* - w przypadku aktów zgonów oraz małżeństw wymienione są akty, których zdarzenia miały miejsce tylko na terenie gminy Gostycyn
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W dniu 12 grudnia 2014r. zgodnie z coroczną tradycją w Urzędzie 
Gminy w Gostycynie odbyła się uroczystość jubileuszowa Złotych 
Godów. Rocznicę wspaniałego 50-lecia pożycia małżeńskiego świę-
towali Państwo:
- Ludwika i Wacław Nowak,
- Małgorzata i Jan Szamraj,
- Henryka i Zdzisław Karwasz,
- Maria i Piotr Ciżmowscy,
- Irena i Edmund Suchomscy,
- Irena i Franciszek Nędzołek.
Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski wraz z Zastępcą Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Gostycynie Hanną Kufel przywitali 
Jubilatów ciepłymi słowami gratulując im wspólnie przeżytej drogi 
życia. Wyrażono także słowa uznania i szacunku pod adresem zapro-
szonych gości za trud, poświęcenie oraz wytrwałość w wychowaniu 
dzieci i dotrzymania danego sobie przyrzeczenia pół wieku temu. 
Złożono im również życzenia na przyszłość, które dotyczyły głównie 
zdrowia oraz jeszcze wielu wspólnie przeżytych pogodnie dni. W 
dowód uznania, małżonków uhonorowano medalami za długolet-
nie pożycie małżeńskie. Tego wyjątkowego aktu dekoracji dokonał 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Gosty-
cyn Ireneusz Kucharski wspólnie z  Z-cą Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Hanną Kufel. Jubilaci otrzymali pamiątkowy dokument 
oraz kwiaty. Za zdrowie dostojnych gości wzniesiono toast symbo-
liczną lampką szampana oraz zaproszono na słodki poczęstunek. Po 
części oficjalnej małżonkowie wspominali wspólnie przeżyte lata. 
Refleksji oraz wzruszeń nie było końca. Uroczystość przebiegła w 
miłej oraz ciepłej atmosferze. Na koniec spotkania złożono gościom 
najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz 
dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

W dniu 16 października 2015r. w tutejszym urzędzie odbyła się uro-
czystość jubileuszowa Złotych Godów. Wśród małżeństw świętują-
cych rocznicę jakże pięknego 50-lecia znaleźli się Państwo:
Gertruda i Franciszek Tomczyk
oraz
Barbara i Jan Bartlewscy.
Wójt Gminy Gostycyn, a zarazem Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Ireneusz Kucharski bardzo serdecznie przywitał się z małżon-
kami oraz wyraził swoje głębokie poszanowanie dla ich wytrwałości 
i miłości podczas wspólnie przeżytych lat. Włodarz gminy podzię-
kował również jubilatom za wszystko co zrobili do tej pory dla spo-
łeczeństwa poprzez wychowanie dzieci oraz swoją pracę zawodową. 
Po jak najserdeczniejszych życzeniach przystąpiono do najważniej-
szej części uroczystości, czyli do wręczenia w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Dodatkowo Jubilaci otrzymali z tutejszego urzędu pamiątkowy 
list gratulacyjny oraz kwiaty. Z okazji tak doniosłej uroczystości 
wzniesiono toast symboliczną lampką szampana za dalsze zdrowie 
małżonków. Następnie goście zasiedli do stołu, aby przy kawie i 
słodkościach powspominać dawne czasy. Nie zabrakło wspomnień 
skłaniających do refleksji jak również zabawnych anegnotek. Jubi-
latom jeszcze raz życzymy dalszego zdrowia i kolejnych jakże pięk-
nych jubileuszów. 

ZŁOTE GODY W GMINIE GOSTYCYN NOWI  PROBOSZCZOWIE 
W NASZEJ GMINIE

PARAFIA PW. ŚW. BISKUPA I MĘCZENNIKA W WIELKIM 
MĘDROMIERZU
Ks. Arkadiusz Kujawa urodził się 15 maja 1967 r. w Tucholi. Mło-
dość spędził w Cekcynie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa 
ordynariusza Jana Bernarda Szlagi w dniu 30 maja 1993r. Pracował 
jako wikariusz w parafiach:
1993-1996 – św. Piotra i Pawła w Brzeżnie Lęborskim
1996-1998 – św. Michała Archanioła w Zblewie
1998-2005 – św. Józefa w Wygodzie
2005-2006 – św. Andrzeja Boboli w Świeciu
Po śmierci ks. kanonika Edmunda Kullasa, która miała miejsce pod-
czas procesji Bożego Ciała w Swarożynie w 2006r., został mianowa-
ny proboszczem owej parafii od 24 czerwca 2006r., funkcję tą pełnił 
do 20 sierpnia 2014r. Od tego dnia podjął służbę proboszcza parafii 
pod wezwaniem św. Biskupa i Męczennika w Wielkim Mędromie-
rzu.

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
W WIELKIEJ KLONI 
Dnia 8 września o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Wiel-
kiej Kloni odbyła się potrójna uroczystość. Mieszkańcy wzięli udział 
w odpuście parafialnym połączonym z dożynkami parafialnymi. 
Zbiegło się to z powitaniem nowego proboszcza. Został nim ksiądz 

Zbigniew Kostewicz, który znany jest mieszkańcom parafii. Kilka-
krotnie przewodził misjom św., które odbywały się na przestrzeni 
ostatnich lat w parafii. Nowy proboszcz z uśmiechem pozdrawiał 
wiernych. Podobnie witali go mieszkańcy.
Ksiądz Kostewicz urodził się i wychował w malowniczo położonej 
miejscowości w gminie Tuczno. Na tak zwanych ziemiach obieca-
nych.
Szlify uczniowskie zdobywał początkowo w szkole podstawowej, 
następnie po ukończeniu Technikum Mechanizacji Rolniczej pod-
jął studia. Jako student brał udział na duszpasterskich spotkaniach 
studentów, które odbywały się w Klasztorze Ojców Cysterów w Pa-
radyżu koło Gorzowa. Tam też podczas spotkań zrodziła się w nim 
wola wstąpienia na drogę kapłańską.
Uroczyste święcenia kapłańskie odbyły się w dniu 17 maja 1981 roku  
w Szczecinku.
Wikariuszem ks. Zbigniew był w Człuchowie i Szczecinku. Potem 
objął funkcję proboszcza w parafii św. Józefa w Zagórzycy koło 
Słupska. Z woli biskupa został odwołany z probostwa i mianowany 
kapelanem w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Koście-
rzynie. Tą trudną posługę pełnił przez 9 lat. Po tym czasie został 
przeniesiony do Świecia, gdzie kontynuował swoją służbę chorym 
w 5 szpitalach. W roku 2012 ks. Zbigniew podjął trudną decyzję i 
zrezygnował z posługi kapelana i został ojcem misjonarzem. 
Od 2013 roku został powołany do pomocy duszpasterskiej w parafii 
Wałdowo, ale to nie znaczy, że zrezygnował z pracy jako rekolekcjo-
nista i misjonarz. Dzięki tej decyzji parafianie Wielkiej Kloni mieli 
zaszczyt poznać go nim został proboszczem. W maju 2014 popro-
wadził święte misje, a dokładnie w rok później odnowienie misji.

KONKURS
 Jaki obiekt przedstawia poniższe zdjęcie? 

 

Na odpowiedzi czekamy do końca kwietnia 2016r. na adres e-mail promocja@gostycyn.pl lub tradycyjną pocztą na adres urzędu. 
Pierwsze trzy prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzone.

WSPOMNIENIE O KS. KAZIMIERZU OSTROWSKIM 
(1948-2015)

Ksiądz Kazimierz Ostrowski odszedł 30 sierpnia 2015r. po trzyletniej, ciężkiej walce z chorobą. 
Jego pogrzeb odbył się 2 września br. Proboszcza żegnali biskup diecezjalny Ryszard Kasyna, księ-
ża dekanatu kamieńskiego i ościennych parafii, rodzina i mieszkańcy. Ksiądz Ostrowski pełnił 
posługę kapłańską w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielkiej Kloni przez 24 
lata. Urodził się 2 lutego 1948r. w Skoszewie w gminie Brusy. Tam się wychował i tam też rozpoczął 
naukę. Szkołę średnią skończył w Bytowie. Nikogo nie informując, po odebraniu świadectwa zgło-
sił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Rodzinę o swoim wyborze powiadomił 
w momencie przyjęcia do seminarium. Msza prymicyjna ks. Kazimierza odbyła się 23 maja 1974 
roku w Pelplinie. Pracował jako wikariusz w Koszelewach, Osiu, Gdyni i Chojnicach. 1 lipca 1991 
roku objął funkcję proboszcza parafii w Wielkiej Kloni.
Duszpasterską posługę pełnił do ostatnich chwil swojego ziemskiego życia. Ostatnią mszę świętą 
odprawił w niedzielę 19 lipca br. 
Do organizacji ceremonii pogrzebowej włączyli się niemal wszyscy parafianie. Składali ofiary na 
kwiaty i mszę świętą. Ciało zostało złożone w grobie na cmentarzu parafialnym w Wielkiej Kloni; 
w miejscu, gdzie rozpościera się widok na wieś, ale też na kościół będący przez 24 lata jego domem. 
W ceremonii pogrzebowej udział wzięli także przedstawicieli władz gminy Gostycyn, przedstawi-
ciele Zespołu Szkół w Gostycynie, liczne delegacje- m.in. rady sołeckiej, kół gospodyń, strażaków, 
róż różańcowych oraz dzieci i młodzież.



ZE STAREJ FOTOGRAFII …
              PRUSZCZ w XX wIEkU

fot.  szkoła podstawowa
nauczycielka p. Stefania Theus (lata 40.)

fot.  przed szkołą (byłym przedszkolem)
(lata 20.)

fot.  ul. Tucholska
(widok sprzed lat)

fot. ul. Poboczna
(widok sprzed lat)

fot.  wywózka drewna
z ul. Pobocznej, (lata 50.)

fot.  poświęcenie dzwonów  
(rok 1986)

fot.  Boże Ciało,
E. i M. Frąckowscy (lata 80.)

fot.  przed plebanią - przyjęcie dzieci 
do I Komunii Świętej-
 w tle ksiądz kanonik Bruski (lata 70.)

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych
Chcielibyśmy, aby w kolejnych numerach biuletynu zamieszczane były fotografie pochodzące z każdej miejscowości naszej gminy.

Zachęcamy Państwa do udostępniania zdjęć z prywatnych zbiorów w rubryce
 „ZE STAREJ FOTOGRAFII”.

W tej sprawie prosimy o wiadomość pod numer tel. (52)3367318


