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Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemno-
ścią oddaję w Państwa 
ręce kolejny numer Wieści 
Gminnych – Z krainy nad 
trzema rzekami, stanowią-
cy podsumowanie jakże 
bogatego w inwestycje  
i wydarzenia minionego 
2018 roku. 

Rok ten był czasem 
naszych wspólnych starań 
o lepsze warunki życia  
w naszej gminie, ale także 
indywidualnych trosk, ra-

dości, sukcesów i porażek każdego z nas. Ze swojej perspektywy myślę, że 
rok 2018 był udany. W każdej dziedzinie naszej działalności staraliśmy się 
podejmować starania, aby poprawić, ulepszyć i usprawnić. Zawsze chciało-
by się szybciej i więcej. Są jednak określone możliwości. Głównie czasowe  
i finansowe. Podsumowanie ubiegłego roku jest dla mnie dobrą okazją 
do podziękowań za dobrze wykorzystany czas całej kadencji 2014-2018. 

Dziękuję zatem Wam, Drodzy Mieszkańcy za wsparcie, którego 
niejednokrotnie od Was doświadczyłem, za dobre słowo, krytykę, 
Wasze zaangażowanie społeczne w życie poszczególnych miejsco-
wości oraz działających w nich organizacji. Dziękuję radnym Rady 
Gminy z Przewodniczącym Ryszardem Sucharskim na czele, soł-
tysom i radom sołeckim, zarządowi i pracownikom Spółki Gmin-
nej „Kamionki”, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyj-
nych (GOPS-u, GZO, GOK-u, GBP), dyrektorom i pracownikom szkół  
i przedszkola, Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”, Spółdzielni Socjalnej 
„Borowiacki Wigor”, ośrodka zdrowia. Dziękuję moim współpracownikom 
z Urzędu Gminy, którzy wspierają moje działania.

Kolejny biuletyn oddajemy w Państwa ręce już w nowym 2019 roku. 
Dla Samorządu Gminy będzie to kolejny rok wytężonej pracy i mam 
nadzieję wymiernych jej efektów poprawiających warunki życia w naszej 
gminie. Z tą nadzieją zachęcam Państwa do lektury naszego biuletynu.

                                                                     

   Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Gostycyn

     Ireneusz Kucharski
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Majówka, sentymentalnie

dziewczęta o bosych stopach
w strojach kąpielowych

albo przykusych sukienkach
wtulają się w chłopców

rozmarzonych
tańcząc w takt muzyki
niesionej taflą wody

ojcowie w garniturach 
wyczekują w kolejce za wodą sodową

dla spragnionych dzieci
bez soku albo z malinowym

w szklance wielokrotnego dotyku
grubej jak okulary okularnika

który niewiele już widzi
ale wie wszystko

ich żony z kwiecistą
trwałą na głowie

przycupnęły na ławeczkach
aby pogawędzić sobie

nikt selfie nie robi 
nie zamieszcza aktualnych zdjęć

gdziekolwiek
nie zlicza polubień 

ani (nie)znajomych tysiąca

czy ktoś jeszcze pamięta
jak to było

gdy fotografie robiliśmy czarno – białe 
ale pełni kolorowej nadziei

w sobie 
  

M. Sass
tomik pn. „Bezwiersze” 2018

Przychodnia Zdrowia
tel. 52 334 60 24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 52 334 62 00

Gminny Ośrodek Kultury
tel. 52 334 61 53

Gminny Zespół Oświatowy
tel. 52 334 62 54

P.U.H. Kamionka
tel. 52 334 60 90 

Posterunek Policji
tel. 52 336 63 23

INTERNETOWE ARCHIWUM PRASOWE 
GMINY GOSTYCYN

Zbierasz informacje o wydarzeniach w gminie Gosty-
cyn. Chcesz lepiej zrozumieć problemy mieszkańców 
oraz poznać ich sukcesy. Piszesz pracę dyplomową 
związaną z gminą Gostycyn i brakuje Ci informacji  
z ostatnich 20-22 lat. Skorzystaj z archiwum artyku-
łów prasowych, które znajdziesz na stronie interne-
towej www.gostycyn.pl w zakładce „Media o Nas”. 
Przeczytasz w niej artykuły Tygodnika Tucholskiego  
i Gazety Pomorskiej już od 1995 roku!
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KALENDARIUM
► POSTERUNEK POLICJI W GOSTYCYNIE PO REMONCIE
Policjanci z Gostycyna mają prawdziwe powody do zadowolenia. Na 
początku lutego 2018 r. odbyło się otwarcie odnowionego poste-
runku w Gostycynie, po trwającym blisko 3 miesiące kompleksowym 
remoncie. Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 120 tysięcy złotych.  
Wyremontowane pomieszczenia siedziby posterunku to nie tylko dobre 
warunki pracy policjantów, ale również podniesienie standardu obsługi 
mieszkańców.

► NOWA ODZIEŻ BOJOWA PRZEKAZANA STRAŻAKOM 
W dniu 22 lutego 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski 
przekazał strażakom z jednostki OSP Gostycyn ubrania i obuwie specjal-
ne, które będzie używane podczas akcji ratowniczych. Część używanej 
obecnie odzieży bojowej uległa zniszczeniu podczas akcji związanych  
z usuwaniem skutków sierpniowej nawałnicy. W imieniu członków 
OSP Gostycyn odbioru dokonał dh Grzegorz Rybacki. Środki na zakup  
w wysokości 15 tysięcy złotych pochodziły z budżetu gminy Gostycyn.

► KLUB DZIECIĘCY „BAJKOWA PRZYSTAŃ”
Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” w Gostycynie po raz kolejny zakwalifi-
kował się do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Maluch+”. W 2018 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań w kwocie 27 000 zł. Środki własne  
z budżetu gminy wyniosły 152 100 zł. Celem programu jest zapewnienie 
funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy 
przy udziale środków z programu „MALUCH+” poprzez zwiększenie 
dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach 

dziecięcych i u dziennych opiekunów. Środki te umożliwiają również 
aktywizację zawodową rodziców w szczególności tych, którzy nie mo-
gli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3. Klub działa od 2016 roku, obecnie zapewnia 
17 miejsc opieki dla małych dzieci.

► FORUM SENIORA

W marcu i wrześniu 2018 r., dzięki inicjatywie Pana Wójta Gminy 
Gostycyn oraz Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” blisko 100 
seniorów z naszej gminy wzięło udział w bezpłatnym wyjeździe na  
„I i II Forum Seniora” organizowanego przez Gazetę Pomorską. W Byd-
goskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy odbyły się 
m.in. wykłady ekspertów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa, nowych 
technologii, polityce senioralnej w województwie kujawsko-pomorskim. 

► NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS III
Dnia 6 marca 2018 r. rozpoczął się kolejny rok realizacji Programu 
Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. Wzorem lat ubiegłych 
Gmina Gostycyn aktywnie włączyła się w realizację programu i uzy-
skała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dla 4 grup. Wójt Gminy 
podjął decyzję o dofinansowaniu pozostałych 2 grup klas III szkół 
podstawowych z terenu Gminy. 

► „ASOS” DLA SPÓŁDZIELNI!
Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 34 620 zł z Ministerstwa Rodziny, Polityki 
i Pracy Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018. 
Przedsięwzięcie zrealizowane było pod nazwą „www.pi@kny wiek”, 

a jego celem była poprawa kondycji fizycznej i psychicznej seniorów 
w Gminie Gostycyn poprzez rozwój oferty wsparcia i opieki w Domu 
Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Gostycynie oraz seniorów z terenu 
całej gminy. Projekt przewidywał zajęcia z aqua aerobiku pod okiem 
instruktora, aerobiku z elementami tańca, warsztaty wokalno-muzyczne, 
warsztaty z savoir vivre, kulinarne, rękodzielnicze, florystyczno-deko-
racyjne, pamiętnikarstwo, a także wycieczki rekreacyjno-krajoznawcze 
oraz wyjazdy do opery, teatru, filharmonii czy kina.

► GMINA OTRZYMAŁA WSPARCIE DLA SENIORÓW ZE ŚRODKÓW 
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JUŻ 
PO RAZ 4!
Od roku 2015 gmina Gostycyn już trzykrotnie otrzymała wsparcie  
z Programu Senior+ w łącznej wysokości ponad 350 tys. zł. Na 2018 
rok Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze pośrednictwem 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznało 
wsparcie w kwocie 72 tys. zł. Zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowa-
nia Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Gostycynie” podzielono 
na kilka bloków tematycznych. Wszystkie zajęcia, warsztaty, wyjazdy, 
spotkania w formie dodatkowych usług, przygotowała Spółdzielnia 
Socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie, która to posiada duże 
doświadczenie w pracy z seniorami. Posiada także niezbędne zasoby 
kadrowe i rzeczowe do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych 
zadań w harmonogramie.

► TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 21 marca 2018 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Przewodniczącym Komisji konkursowej był mł. kpt. Damian Buczkowski 
z PSP w Tucholi. W rywalizacji udział wzięło 17 osób. W kategorii szkół 
podstawowych najlepszy okazał się Filip Kroll ze Szkoły Podstawowej  
w Gostycynie, a gimnazjalistą z największą ilością punktów został Kamil 
Janowic. Obaj będą reprezentowali naszą gminę na eliminacjach po-
wiatowych w Gołąbku 11 kwietnia. Natomiast nasz mieszkaniec, uczeń 
szkoły średniej, Łukasz Dykier awansował do eliminacji wojewódzkich. 

► STYPENDIA ROZDANE!
28 marca 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski wręczył 
stypendia za szczególne wyniki w nauce. Stypendia otrzymało 12 
uczniów uczęszczających do klas gimnazjalnych oraz klasy VII Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie. Uczniowie otrzymywali 

stypendium w kwocie 70 zł miesięcznie w okresie od lutego do czerwca 
2018 r. Stypendyści, aby zdobyć to wyróżnienie musieli uzyskać wyniki 
w klasyfikacji semestralnej roku szkolnego 2017/2018 odpowiadające 
uzyskaniu świadectwa z wyróżnieniem. Stypendium Wójta za wyniki  
w nauce za I semestr roku szkolnego 2017/2018 otrzymali: Anhalt 
Alicja, Babińska Oliwia, Grabowska Łucja, Karwasz Julia, Kowalewski 
Krzysztof, Maciaszek Monika, Matuszak Karol, Pilarska Agnieszka, Sass 
Mikołaj, Suchomska Monika, Susło Maja, Szewczyk Piotr. 

► KOLEJNA RZĄDOWA POMOC DLA GMINY
6 kwietnia 2018 r. Wójt Ireneusz Kucharski odebrał z rąk Pana Ministra 
Jarosława Zielińskiego oraz Wojewody Mikołaja Bogdanowicza promesy 
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finansowe na projekty związane z usuwaniem szkód w infrastrukturze 
komunalnej powstałych w wyniku sierpniowej nawałnicy w 2017 r. 
Dotacje o łącznej sumie 5,8 mln. zł przeznaczone zostały na budowę 
Przedszkola Publicznego w Gostycynie (II ETAP) oraz 4 dróg gminnych: 
w Gostycynie i Wielkiej Kloni. Środki rządowe na przebudowę dróg 
otrzymał również Powiat Tucholski, na remonty drogi powiatowej  
w Gostycynie, Wielkim Mędromierzu, Bagienicy, Przyrowie i Pile. Oprócz 
samorządowców w uroczystości wzięli udział komendant główny PSP 
gen. brygadier Leszek Suski, wicewojewoda Józef Ramlau oraz posłowie 
Ewa Kozanecka, Joanna Borowiak, Tomasz Latos, Łukasz Schreiber oraz 
senator Andrzej Mioduszewski.

► UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO 
DLA JEDNOSTKI OSP PRUSZCZ

7 maja 2018 r. odbyła się uroczystość poświęcenia samochodu stra-
żackiego dla jednostki OSP Pruszcz. Mieszkańcy i zaproszeni goście 
najpierw zebrali się przy kościele parafialnym, a następnie uczestniczyli 
we Mszy Świętej. Po nabożeństwie, przed kościołem odbyło się po-
święcenie wozu strażackiego. Dalsza część uroczystości miała miejsce  
w świetlicy wiejskiej. Zaproszenia przyjęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Pan Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Pan Jakub Wawrzyniak, Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Pan Jacek 
Kaczmarek, Komendant Powiatowej PSP w Tucholi Pan Dariusz Goźliński 
i przedstawiciel Nadleśnictwa Zamrzenica.

► OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS
W dniu 15 maja 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w kon-
kursie plastycznym „Obrona Cywilna wokół Nas”. Tematyka dotyczyła 
smogu i zagrożeń z nim związanych. Celem konkursu jest upowszech-
nianie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej, 
rozumianej, jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie 

świadomości występowania zagro-
żeń naturalnych i spowodowanych 
działalnością człowieka w otacza-
jącym nas środowisku wśród dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych  
i gimnazjalnych. Nagrody otrzymali: 
w kategorii szkół gimnazjalnych  
I miejsce – Piotr Szewczyk, wyróż-
nienie – Anna Skórcz; w kategorii 
szkół podstawowych (Klasy IV-VI): 
I miejsce – Izabela Polcyn, II miej-
sce – Karolina Nahorska, III miejsce 
– Magdalena Susło, wyróżnienie 
– Natalia Barwina, Marek Piasek, 
Natalia Medeńska, Igor Rujner, 
Szymon Theus, Amelia Szamocka, 
Wiktoria Zdun, Julita Medeńska; 
w kategorii szkół podstawowych 
(klasy I-III): I miejsce – Jakub Karnowski, II miejsce – Julia Radzimska, 
III miejsce – Martyna Szydrow, wyróżnienie:  Magdalena Radzimska, 
Wiktoria Polcyn, Julia Stucka.

► PROMOCJA TOMIKU „BEZWIERSZE” MARKA SASSA

„każdy pisze tak jak umie(....) mądrość dając, albo uśmiech”, pisze Ma-
rek Sass w jednym z wierszy ze swojego trzeciego już tomiku, którego 
premiera odbyła się 25 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Gostycynie. Poeta zatytułował go „Biezwiersze”.

Goście mieli przyjemność posłuchać recytacji wierszy przez Panią 
Agnieszkę Hoffmann jak i samego autora, przeplatanej z poezją 
śpiewaną, w wykonaniu Ewy Talaśki i akompaniamencie gitary Pana 
Adama Cymerysa. Wieczór był niezwykle refleksyjny, uroczysty. Pro-
mocja książki połączona została z wystawą rysunków Pani Magdaleny 
Górki – autorką prac – grafiki do tomiku „Bezwiersze”, jak i starszego 
„Pejzaż malowany pamięcią”. W tym najnowszym, ukazał się również 
jej debiutancki tekst.

► SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSTYCYNIE WYRÓŻNIONA ZA 
AKTYWNE WYKORZYSTANIE PLATFORMY CYFROWEJ

23 maja w Auli UMK w Toruniu odbyła się konferencja „Cyfrowa edukacja 
dla szkół podstawowych – priorytety i wyzwania”, której współorganizatorem 
był Urząd Marszałkowski. Podczas spotkania była mowa między innymi  
o funkcjonowaniu i rozwijaniu uruchomionej przez samorząd województwa 
Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis, czyli internetowego 
portalu do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli z regionu. Nasza szkoła 
została wyróżniona za aktywne wykorzystanie tej platformy w nauczaniu. 
List gratulacyjny odebrał dyrektor naszej szkoły Pan Marek Sass.

 
► DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KANCELARII PRE-
ZYDENTA RP
25 maja 2018 r. na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP, Wójt Gminy 
Gostycyn Ireneusz Kucharski uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja. Uroczystość  
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyła się w Pałacu Prezy-
denckim. Prezydent w swoim przemówieniu podkreślił, że odbudowanie 
samorządu terytorialnego było „jedną z lepszych rzeczy” jakie wydarzyły 
się po 1989 r. Odtworzenie, odbudowanie samorządu terytorialnego 
to było oddanie istotnej części spraw publicznych, tych bliskich zwy-
kłemu człowiekowi, w ręce społeczne (...). Tak się stało i tak się dzieje. 
I to bardzo dobrze, że władza sprawowana jest na szczeblu lokalnym, 
na szczeblu regionalnym. Władza niezależna od tej, która realizowana 
jest, jako władza centralna” – zaznaczył prezydent. Za pośrednictwem 
obecnych w spotkaniu przedstawicieli samorządów, przekazał wszyst-
kim samorządowcom pozdrowienia i podziękowania za pracę na rzecz 
lokalnych społeczności.

► 100 KÓŁEK NA I GMINNYM RAJDZIE ROWEROWYM POD PA-
TRONATEM WÓJTA GMINY GOSTYCYN!

W dniu 26 maja 2018 r., przy pięknej pogodzie, odbył się organizowany 
przez Urząd Gminy w Gostycynie I Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości pod patronatem Wójta Gminy Gostycyn 
Pana Ireneusza Kucharskiego. Współorganizatorami rajdu byli Centrum 

Sportowo-Rekreacyjne oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie. 
Trasa liczyła około 20 km. Na starcie zarejestrowało się 46 uczestni-

ków. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski, który na zakończenie 
podziękował za wspólną zabawę i uczczenie w ten sposób Jubileuszu 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wręczył także upominki dla 
najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz za najdalszą trasę. 
Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie przygotowała drobne 
upominki i książki, które losowano spośród wszystkich uczestników.

► GMINA GOSTYCYN PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

Gmina Gostycyn dołączyła do programu akcji „Manifest Gmin Przyjaznych 
Pszczołom” realizowanego programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” 
zainicjowanego przez ZT „Kruszwica” S.A. Do akcji przyłączyło się 78 
samorządów z całego kraju, czego efektem było utworzenie 1355 Miejsc 
Przyjaznych Pszczołom. Nasza gmina zdeklarowała różne działania na 
rzecz ochrony pszczół, w tym zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom. 
Prosimy mieszkańców wsi, by na zadania przeznaczone na pielęgnację 

zieleni wybierali przede wszystkim rośliny i krzewy miododajne.

► PRZEDSEZONOWE SPRZĄTANIE JEZIORA ŚRODKOWEGO

W dniu 2 czerwca 2018 r. grupa członków koła wędkarskiego  
w Gostycynie, Borowiackiego WOPR, wspomagana przez „cekcyńskich 
wodniaków”, zadbała o przedsezonowe posprzątanie okolic oraz samego 
jeziora Środkowego w Gostycynie. Uczestnicy akcji podzieleni zostali na 
dwie grupy. Pierwszą grupę stanowili członkowie PZW, którzy zadbali 
o posprzątanie okolic linii brzegowej, ciągnącej się dookoła całego 
akwenu. Drugą grupę (7 nurków+4 asekurantów) stanowiła ekipa „wod-
niaków” odpowiedzialnych za oczyszczanie samego akwenu. Po niemal 
2 godzinnej akcji, udało się zgromadzić sporą część odpadów, które 
za pośrednictwem Gminy Gostycyn, trafiły na składowisko odpadów.

54



„WIEŚCI GMINNE - Z krainy nad trzema rzekami”
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Gostycynie

„WIEŚCI GMINNE - Z krainy nad trzema rzekami”
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Gostycynie

Nr 14(1)2019 Luty 2019 Nr 14(1)2019 Luty 2019

► KONCERT „QUO VADIS DOMINE”

W dniu 7 czerwca 2018 r. mieszkańcy gminy Gostycyn, na zaproszenie 
Wójta Gminy Gostycyn Pana Ireneusza Kucharskiego wzięli udział  
w obchodach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan Wójt 
Gminy zaprosił mieszkańców do skorzystania z bezpłatnego wyjazdu  
i wzięcia udziału w jubileuszowej mszy świętej w Bazylice Świętego 
Wincentego A Paulo w Bydgoszczy, a następnie do wysłuchania 
przepięknego, pełnego emocji,  koncertu „QUO VADIS DOMINE” – 
najpopularniejsze pieśni z oratoriów i innych dzieł w wykonaniu Piotra 
Rubika, chóru i solistów w następującym składzie: Piotr Rubik, Mateusz 
Ziółko, Marta Moszczyńska, Zofia Nowakowska, Agnieszka Przekupień, 
Michał Bogdanowicz, Michał Gasz, Grzegorz Wilk oraz gościnnie Mateusz 
Ziółko, a narratorem koncertu był Jakub Wieczorek.

► IX POWIATOWE DYKTANDO „O PIÓRO WÓJTA GMINY GOSTYCYN”
Konkurs odbył się 7 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Gosty-
cynie, do którego przystąpiło 29 uczestników z klas trzecich powiatu 
tucholskiego. Dyktando zostało przesłane z Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Komisja w składzie: 
Małgorzata Poppa-Mielcarska, Dorota Rybczyńska, Hanna Stołowska 
i Emilia Grzempa sprawdzały poprawność ortograficzną uczniów. 
Nagrodę główną, czyli pióro oraz pozostałe nagrody wręczył Wójt 

Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski oraz Sekretarz Gminy Pani 
Dorota Gromowska. Organizatorem dyktanda była pani Małgorzata 
Kołomyjska. I miejsce zdobyła Amelia Nowak – SP Cekcyn, kolejno:  
II miejsce zdobył Igor Wilkowski – SP Bysław, III miejsce zdobył Jakub 
Szaraficki – SP Cekcyn i Zofia Idzikowska – SP nr 5 Tuchola.

► JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY GOSTYCYN

14 czerwca 2018 r. Rada Gminy Gostycyn jednogłośnie udzieliła Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wójt Ireneusz 
Kucharski podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium oraz za 
dobrą współpracę. Dodał, że absolutorium, to jest ocena realizacji zadań, 
których oczekują od nas mieszkańcy, w ramach możliwości finansowych 
budżetu gminy. Podziękował również sołtysom za to, że prowadzą m.in. 
fundusz sołecki oraz za to, że realizują zadania gminne na szczeblu so-
łeckim. Szczególne podziękowania skierował do pracowników Urzędu, 
w tym do pani Skarbnik i pani Sekretarz oraz do kierowników jednostek 
organizacyjnych: pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
pani Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, pani Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Podziękował także pani Prezes „Kamionki” i jej Zarządowi, bo to, że 
„Kamionka” się rozwija, pomogło gminie, ponieważ przedsiębiorstwo 
wykonuje dużo gminnych inwestycji. Na koniec życzył, aby za rok się 
spotkali i mogli też sobie pogratulować kolejnych sukcesów.  

► UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW WÓJTA GMINY GOSTYCYN

Dnia 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie klas trzecich 
gimnazjum, podczas którego Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kuchar-
ski wręczył dyplomy Stypendium Wójta 31. absolwentom. Napisanie 
jednej z sześciu części egzaminu gimnazjalnego na minimum 80% 
zapewniało uzyskanie tego wyróżnienia. Stypendium zostało przyznane 
jednorazowo, a jego kwota była uzależniona od liczby bardzo dobrze 
napisanych części egzaminu gimnazjalnego. Stypendyści otrzymali od 
70 do 420 złotych. Wyróżnieni zostali: Babińska Oliwia, Bona Patrycja, 
Cieślik Kacper, Domek Kacper, Głowacki Mateusz, Gola Michał, Jura-
szewska Judyta, Juraszewska Julia, Kantak Anna, Karwasz Julia, Kolasa 
Jakub, Kotwica Angelika, Kożuch Jan, Kroll Julia, Kucharska Paulina, 
Linke Paulina, Lipska Anna, Malinowski Michał, Okonek Julia, Ozimek 
Kamila, Pilarska Agnieszka, Pilarski Jakub, Rybacka Julia, Rybacka 
Wanessa, Sakwiński Kacper, Starczewski Rafał, Susło Maja, Szewczyk 
Piotr, Szufrajda Anna, Theda Hubert, Tomczyk Martyna.

► ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY GOSTYCYN

W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyły się zawody wędkarskie o „Puchar 
Wójta Gminy Gostycyn”. Uczestnicy już od godziny 6:00 rozpoczęli 
rywalizację czekając na „łut szczęścia”, wykorzystując swoje umiejętno-
ści wędkarskie. W tym roku I miejsce zajęła Teresa Nelke zdobywając 
2000 punktów, II miejsce – Rafał Piekarski oraz Rafał Santowski po 
1900 punktów, III miejsce – Edward Żmich 1700 punktów, IV miejsce – 
Adam Araśniewicz 1400 punktów, V miejsce – Marek Nendzołek 1300 
punktów. Na zakończenie Pan Wójt wręczył zwycięzcom pamiątkowe 
puchary i zaprosił na wspólny poczęstunek.

► DOTACJA NA DROGĘ W GOSTYCYNIE

W dniu 27 czerwca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 
odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań dro-
gowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019”. Porozumienia z samorządowcami 
zawierał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Wójt 
Ireneusz Kucharski podpisał dokumenty potwierdzające przyznanie 
dotacji w wysokości 251.035,00 zł. na „Przebudowę drogi łączącej 
ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie wraz z utwardzeniem 
powierzchni gruntu”. 

► SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO PNEUMOKOKOM  
W GMINIE GOSTYCYN

Nasz samorząd podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego umowę na realizację „Programu profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko 
pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Realizato-
rem wymienionego programu dla mieszkańców Gminy Gostycyn 
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie. 
Programem wykonania szczepień ochronnych były objęte dzieci  
w liczbie 15. w wieku od 24. do 36. miesiąca życia, a koszt szcze-
pionki dla jednego dziecka to kwota 300 zł. Z budżetu gminy na ten 
cel zostały przeznaczone środki w kwocie 4.500,00 zł i stanowiło to 
50% wartości zadania. Pozostała kwota (50%) pochodziła z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego. Koordynatorem programu jest Wojewódz-
ki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Borowicza w Bydgoszczy. 

► NOWY DYREKTOR SP W PRUSZCZU

Dnia 19 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Gostycyn 
zatwierdzono konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, 
Zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 24 lipca 2018 r. 
stanowisko dyrektora powierzono na okres 5 lat tj. od dnia 1 września 
2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Pani Aleksandrze Kęskrawiec.

► ODNOWIONE REMIZY STRAŻACKIE

Po nawałnicy, która nie oszczędziła też budynków Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie Gminy Gostycyn, uszkodzone zostały pokrycia 
dachowe, zniszczone elewacje. Wszystko to spowodowało, że do tych 
obiektów przedostawała się woda i następowały dalsze zniszczenia.  
W związku z tym, przyszedł czas na wykonanie niezbędnych remontów 
remiz. Remont w miejscowości Pruszcz obejmował ocieplenie budynku 
ze strukturą na powierzchni 111 m, naprawę tynków, wymianę blachy 
na murłatach 12 m oraz naprawę drzwi wjazdowych. Natomiast remont 
remizy w miejscowości Wielka Klonia obejmował ocieplenie budynku 
ze strukturą 250 m, wymianę rynien 20 m, wymianę blachy na mur-
łatach 30 m oraz wymianę haków do rynien. Wszystkie prace zostały 

wykonane, w terminie do 30 czerwca 2018 r. za 40 tys. zł. Środki na 
powyższe zadanie pochodziły wyłącznie z budżetu gminy Gostycyn.

► RODZINNY DOM DZIECKA W GOSTYCYNIE

W grudniu 2016 r. Rada Gminy Gostycyn wyraziła zgodę na przekazanie 
w formie darowizny, na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości 
położonej w Gostycynie, o powierzchni 0,1859 ha. Działka stanowiła 
własność gminy Gostycyn i podarowana została powiatowi na kon-
kretny cel, to jest: budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 
czternaściorga dzieci.  W 2016 r. rzeczoznawca majątkowy wycenił tę 
działkę na kwotę 89.000 zł. Wymieniona kwota, podarowana przez 
gminę stała się udziałem środków własnych we wniosku złożonym przez 
powiat o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W czerwcu 2018 r. 
Powiat Tucholski rozpoczął budowę obiektu, która ma się zakończyć 
w połowie tego roku.
 
► MAŁA INFRASTRUKTURA SPORTOWA W PILE

W dniu 30 lipca 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
przyjął uchwałę, w której przyznał pomoc finansową 42 jednostkom 
samorządu terytorialnego w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej 
Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
w ramach realizacji zadania „Rozbudowa Bazy Sportowej w Wojewódz-
twie Kujawsko-Pomorskim”. Wśród podmiotów, którym udzielono dofi-
nansowania znalazła się także Gmina Gostycyn. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, dla których często mała infrastruktura 
sportowa jest tą najbliższą, Wójt Gminy Gostycyn, Pan Ireneusz Kuchar-
ski podjął decyzję o wykonaniu przedsięwzięcia na terenie sołectwa 
Pila. Wniosek o udzielenia wsparcia pn. „Budowa siłowni zewnętrznej  
w m. Piła” opiewał na wartość 18.823,59 zł, z czego 9.599,59 zł to środki 
własne z budżetu gminy, a pozostała kwota to wsparcie z Samorządu 
Województwa. W ramach zadania zamontowano 5 urządzeń siłowych 
typu wyciskanie+wyciąg, wioślarz, wahadło+steper, drabinka+słup 
oraz orbitrek wolno stojący. 
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► KLASTER ENERGII

Dnia 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski-
-partner klastra podpisał w imieniu naszego samorządu Postanowienie 
o ustanowieniu klastra energii. Partnerami współtworzącymi Klaster 
Energii są Gmina Gostycyn oraz Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze 
i West Wind Energy Polska sp. z o.o. Klaster energii to cywilnoprawne 
porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu 
terytorialnego dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowa-
nia, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub 
z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu 
znamionowym, niższym niż 110 kV.

► KOLEJNY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW

Na początku sierpnia 2018 r. gmina Gostycyn podpisała porozumienie 
z Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 
przygotowania i wdrożenia projektu do RPO WK-P pn. „Nowoczesne 
służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”. W ramach dotacji, w tym roku zostanie zakupiony sprzęt 
m.in. piła do betonu, radiotelefony, hełmy i ubrania specjalne. Sprzęt 
będzie podzielony na wszystkie czynne jednostki OSP w gminie Go-
stycyn. Łączna wartość sprzętu to 23.300,00 zł, z czego 85% będzie 
pochodziło z dotacji unijnej, a 15% z budżetu Gminy Gostycyn.

► OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI  W GOSTYCYNIE!

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn podpisał z Ministrem 
Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie na „Budowę obiektów 
małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (małej architektury) 
w miejscu publicznym, gm. Gostycyn” ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury 
Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018. W ramach zadania na os. Sporto-
wym w Gostycynie powstał ogrodzony plac rekreacyjny w Gostycynie z:

- placem zabaw o charakterze sprawnościowym: huśtawka podwójna  
z bocianim gniazdem, zjazd linowy oraz zestaw zabawowy;

- siłownią plenerową z urządzeniami tj: jeździec na pylonie, wioślarz na 
pylonie, orbitrek na pylonie, biegacz na pylonie, narciarz na pylonie, 
rower na pylonie;

- strefa relaksu tj. stół do gier – tenis ziemny, trampoliny ziemne, stoły 
metalowe z szachami, ławki parkowe.

Całość inwestycji wyniosła 184.808,15 zł i została sfinansowana ze 
środków własnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wyso-
kości 50.000,00 zł.

► PAMIĘTAMY O POLEGŁYCH ŻOŁNIERZACH KAMPANII WRZE-
ŚNIOWEJ 1939 ROKU 

Obecnie o miejsce pamięci dbają uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Pruszczu wraz z ich opiekunami i Urząd Gminy w Gostycynie. Ucznio-
wie szkoły wykonują prace pielęgnacyjne całego otoczenia miejsca 
pamięci, systematycznie utrzymują czystość i porządek przy mogile  
i zapewniają uroczysty wygląd podczas świąt państwowych i religijnych. 
Co roku samorząd gminy stara się remontować miejsca pamięci. Kilka 
lat temu postawiono nowy pomnik poległych polskich żołnierzy. W tym 
roku wokół pomnika ułożono kostkę granitową. Na zakup materiału 
wydatkowano kwotę 2.000 zł. Prace na cmentarzu wykonała gminna 
spółka „Kamionka”.

► OBÓZ DLA WOLONTARIUSZY W GÓRNICZEJ WIOSCE 
Obóz dla wolontariuszy w Górniczej Wiosce odbył się w sierpniu 2018 r.  
W obozie dla wolontariuszy wzięło udział 16 młodych ludzi z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie obozu młodzież brała udział  
w zajęciach teoretycznych i praktycznych związanych z ochroną zabytków, 
inwentaryzacją i oczyszczaniem zabytków ruchomych i nieruchomych 
oraz komputerowego modelowania 3D w projektowaniu konserwator-
skim. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie BUKO dofinansowano 
w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie 
dla dziedzictwa.

► BITWA NA SMAKI Z UDZIAŁEM KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Z PRZYROWY!

Dnia 9 września 2018 r. odbył się finał konkursu „Bitwa Regionów – 
bitwa na smaki”, którego inicjatorem był Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy. W wydarzeniu uczestni-
czyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku KOWR – Paweł Kocon oraz 
przedstawiciele Oddziałów Terenowych KOWR. Zadaniem Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń było przygotowanie potraw tradycyjnych, cha-
rakterystycznych dla danego regionu. Nasze województwo w tym roku 
reprezentowały 3 koła: z Jeżewa, Radziejowa i Przyrowy. Przygotowane 
przez Panią Krystynę Górną, oraz Marzenę i Monikę Przytarskie danie 
konkursowe – kurczaka duszonego ze śliwkami, fjutem i śliwowicą poda-
nego z czerwoną kapustą, rodzynkami i orzechami oraz kaszą perłową  
z tymiankiem gotowaną na gęsim smalcu, oceniało profesjonalne jury  
w składzie: przewodniczący – Grzegorz Parczewski, członkowie – Hubert 
Gonera, Grzegorz Łapanowski, Artur Michna oraz dr Józef Sadkiewicz. 

► WYPOSAŻENIE DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W dniu 12 września zostały podpisane umowy z 41. Wnioskodawcami. 
Wśród nich jest również gmina Gostycyn, która otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 60.587 zł. do projektu pn. „Wyposażenie budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju 
zespołów artystycznych”. Realizacja zadania zaplanowana jest na ten rok.

► WYRÓŻNIENIE DLA GMINY GOSTYCYN I CERTYFIKAT „ZAKUP 
PROSPOŁECZNY” DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ BOROWIACKI WIGOR 

Dnia 13 września ub.r. w Toruniu, Wójt Ireneusz Kucharski odebrał 
dyplom i statuetkę w kategorii srebrnej za „Samorząd rozwijający 
ekonomię społeczną”. Podmiotom ekonomii społecznej, odznacza-
jącym się najwyższą jakością usług i rzetelnością, wręczone zostały 
certyfikaty „Zakup Prospołeczny”. To prestiżowe wyróżnienie, za usługi 
gastronomiczne w placówce i catering, usługi fizjoterapeutyczne oraz 
usługi w ramach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 
odebrała Justyna Kożuch Prezes Spółdzielni Socjalnej Borowiacki Wigor. 
Znak promocyjny Zakup Prospołeczny to gwarancja wysokiej jakości 
opatrzonego nim produktu czy usługi, a jednocześnie informacja dla 
klientów, że nabywając je wspierają tych, którzy z wielkim wysiłkiem 
walczą o samodzielność życiową i ekonomiczną. 

► PRZEKAZANIE SPRZĘTU Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 19 września 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski 
przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej z Gostycyna sprzęt zakupiony na 
realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości polegających 
na nabyciu dla Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. 
Minister Sprawiedliwości udzielił wsparcia w wysokości 44.099,55 zł. 
Gmina zapewniła wkład własny w wysokości tylko 1% wartości 
wszystkich zadań tj. 445,45 zł. W ramach dofinansowania zakupiono 

między innymi przenośny zestaw oświetleniowy, osłonę zabezpiecza-
jącą poszkodowanego, detektor napięcia, pilarki do drewna, sprzęt 
do oznakowania terenu akcji, parawan do osłony miejsca wypadku  
i zasłaniania ofiar wypadków oraz agregat prądotwórczy. W uroczystym 
przekazaniu uczestniczyli również: przedstawiciel Komendanta PSP  
w Tucholi Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. mgr 
inż. Michał Pakowski, sołtys wsi Gostycyn pan Jerzy Ochała. Z ramienia 
OSP Gostycyn sprzęt przejęli – prezes OSP Gostycyn dh Grzegorz Rybacki 
oraz skarbnik OSP Gostycyn dh Anna Fiegel.

► PUBLICZNA TOALETA W GOSTYCYNIE

Dzięki współpracy z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”  
w Gostycynie, nowa, całoroczna toaleta publiczna została umiejscowiona 
w centralnej części Gostycyna, pomiędzy ośrodkiem zdrowia, a marketem 
spożywczym, wzdłuż nowo wybudowanej ulicy. Z początkiem lipca 2018 r. 
ostatecznie udało się zakończyć 
wszelkie formalności projekto-
wo-techniczne i przystąpiono do 
realizacji umiejscowienia toalety. 
Adaptacją urządzenia zajęła się 
Spółka Kamionka. Warto wspo-
mnieć, iż toaletę obsługuje się za 
pomocą żetonu o wartości 1 zł 
lub 2 zł. Toaleta posiada bieżącą 
wodę, niezależne ogrzewanie, 
informuje specjalnym napisem 
o jej dostępności. Dzięki swojej 
budowie przypominającej kształ-
tem walec, a także adaptacji 
specjalnej witryny, pełnić może 
jednocześnie funkcję kolumny 
ogłoszeniowej. Koszt zakupu 
i podłączenia toalety wyniósł 
blisko 56.000 zł.

► PODPISANIE UMÓW EKOPIEC
W 2018 r. Gmina Gostycyn otrzymała promesę w wysokości 20.000 zł 
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu na dopłaty dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła 
zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gostycyn w ramach 
Programu Priorytetowego EKOPIEC 2018. W związku z otrzymaniem 
promesy wójt Ireneusz Kucharski podpisał 10 umów z mieszkańcami 
gminy. Zgodnie z programem kwota dotacji wyniosła do 4 tys. na jeden 
piec, z czego 2 tys. pochodzi z WFOŚiGW w Toruniu a 2 tys. z budżetu 
gminy Gostycyn. Ostatecznie mieszkańcy zdecydowali się na założenie 
pieców: 7 szt. na paliwo kopalne (ekogorszek), 2 szt. na biomoasę 
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otrzymania stypendium za wyniki w nauce było uzyskanie świadectwa 
z wyróżnieniem za rok szkolny 2017/2018 dla klas III gimnazjum i VIII 
szkoły podstawowej. Stypendium wypłacano przez 5 miesięcy w okresie 
od września 2018 r. do stycznia 2019 r. w wysokości 70 zł miesięcznie. 
Po raz pierwszy Wójt Gminy Gostycyn przyznał jednorazowe stypendia 
sportowe. Nagrodzone zostały cztery uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gostycynie za godne reprezentowanie Gminy w skali 
kraju w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. 
Stypendia naukowe otrzymali następujący uczniowie: Alicja Anhalt, 
Łucja Grabowska, Krzysztof Kowalewski, Monika Maciaszek, Karol 
Matuszak, Anna Sakwińska, Mikołaj Sass, Anna Skórcz, Julia Stopa, 
Monika Suchomska. Za szczególne osiągnięcia sportowe nagrodzono 
uczennice: Oliwia Kudlińska, Izabela Polcyn, Elena Schewe, Dobromiła 
Szpaczyńska. 

► ZAJĘCIA DLA SENIORÓW Z GMINY GOSTYCYN Z „PROGRAMU 
ZAPOBIEGANIA UPADKOM DLA SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM”

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Gostycyn w wieku 60 
lat i więcej. Seniorzy z naszej gminy korzystają z bezpłatnej edukacji 
zdrowotnej i ćwiczeń w ramach programu „Aktywny senior Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego” w związku z podpisanym w dniu  
12 czerwca 2018 r. porozumieniem pomiędzy Wójtem Gminy Gostycyn 
a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Chętni seniorzy zostali bezpłatnie poddani badaniom kontrolnym 
ogólnolekarskim, testom sprawnościowym i psychologicznym oraz 
ocenie składu masy ciała czy EKG. Spośród 30 osób chętnych do zajęć 
fizycznych zakwalifikowało się ostatecznie 18 osób. Udało się stworzyć  
dwie grupy seniorów, przekrój wiekowy to od 60 do 80 lat. Były to 
ćwiczenia o charakterze usprawniającym oraz wzmacniającym mięśnie 
z obciążeniami różnego rodzaju: typu piłki lekarskie, hantelki 1 kg. Ćwi-
czenia dotyczą całego ciała. Zajęcia aktywności fizycznej prowadzone 
były przez uprawnionego trenera Panią Sylwię Kowalewską-Babińską 
i odbywały się 3 razy w tygodniu na hali sportowej w Gostycynie.  
W tym roku planowana jest kontynuacja programu.

► OKNO PAPIESKIE W IZBIE TRADYCJI W WIELKIM MĘDROMIERZU

Z okazji 40 rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, w Izbie Tradycji Za-
bytków w Wielkim Mędromierzu, właściciel izby Pan Zbigniew Brzuchalski  
przygotował OKNO PAPIESKIE. Obraz Jana Pawła II został umieszczony 
w odnowionym przez Pana Zbigniewa zabytkowym oknie pochodzącym 
z miejscowego kościoła. Po remoncie dachu kościoła, okno dachowe 
z 1841 r. zostało oczyszczone i odmalowane. Na zewnętrznej stronie 
znajduję się szyba, która została upiększona farbami witrażowymi 
przez Panią Lucynę Pawelską. Całość dopełnia obraz z wizerunkiem 
Ojca Świętego. Owe okno papieskie, w dniu 16 października było 
piękną scenografią do przygotowanego przez mieszkańców Wielkiego 
Mędromierza, w miejscowym kościele, wieczorku słowno-muzycznego 
pn. „Jesteśmy-Pamiętamy II”.

► WIOSKA MIODOWA MA ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ O PSZCZE-
LARSTWIE

W Wielkim Mędromierzu, tuż obok domku miodowego na placu rekre-
acyjnym powstała nowa edukacyjna ścieżka o tematyce pszczelarskiej. 
Na ścieżce znajduje się 9 stanowisk, w tym jedna brama pszczelarska. 
Ścieżka zbudowana jest na drewnianych konstrukcjach, na których 
znajdują się plansze i ciekawe gry o tematyce pszczelarskiej i miodowej 
oraz związane ze środowiskiem i życiem pszczół. Na każdej z plansz,  
u dołu zlokalizowana  jest ławeczka, na której można przysiąść i sobie 
odpocząć. Tablice są tak skonstruowane, że zarówno dzieci jak i dorośli 
świetnie się bawią. W przyszłym roku animatorzy wsi planują również 
wykonanie miododajnego ogródka. Zadanie zostało dofinansowane  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu w wysokości 23.128 zł oraz z budżetu samorządu Gminy 
Gostycyn w kwocie 6.872 zł. 

► WRĘCZENIE NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela to 
czas na życzenia i podziękowania pracownikom związanym z oświatą 

(pellet) oraz 1 pieca na gaz płynny, wszystkie 5 klasy energetycznej  
w budynkach i lokalach mieszkalnych przeznaczonych wyłącznie na cele 
mieszkaniowe, zlokalizowanych na terenie gminy Gostycyn. 

► GMINA GOSTYCYN OTRZYMAŁA DOTACJE NA UTWORZENIE 
I DOPOSAŻENIE MIEJSC REKREACJI, SPORTU I WYPOCZYNKU

W dniu 3 października 2018 r. Wójt Ireneusz Kucharski wraz ze Skarb-
nikiem Anną Jagła podpisali umowę z Marszałkiem Województwa 
Pomorskiego na projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej 
pn. „Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku 
w gminie Gostycyn”. Wniosek został złożony za pośrednictwem LGR 
Morenka i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w wysokości 275.000 zł. 
Całkowita wartość planowana jest na kwotę 372.100,99 zł. W ramach 
zadania gmina wykona i doposaży place zabaw w następujących 
miejscowościach: Łyskowo, Bagienica, Gostycyn przy szkole, Kamienica  
i Przyrowa. Dodatkowo powstaną siłownie zewnętrzne i ogrodzenie 
w miejscowości Bagienica i Gostycyn przy hali sportowej. Projekt za-
kłada także wyposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w nowe 
urządzenia siłowe, zakup robota do piłek oraz nagłośnienie. Zadanie 
rozpocznie się jeszcze w tym roku.

► REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

W 2018 r. trwały prace remontowe budynków komunalnych uszkodzo-
nych przez nawałnicę z 2017 r., Obecnie zostały zakończone roboty  
w WDK w W. Kloni, w Pruszczu, Przyrowie, w dwóch budynkach  
w Małej Kloni oraz obiektach mieszkaniowych w Gostycynie przy ulicy 
Okrężnej. Domy zyskały nowe dachy i orynnowania. Łączny koszt re-
montów wyniósł około 250 tysięcy złotych. Środki finansowe pochodziły  
z budżetu gminy Gostycyn.

► PACZKOMAT IN POSTU W GOSTYCYNIE

W październiku 2018 r. został zamontowany pierwszy w gminie paczkomat 
InPost. Paczkomat został posadowiony na ulicy Okrężnej w Gostycynie 
za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury. Jest to urządzenie, które 
ułatwi mieszkańcom przesyłanie i odbieranie przesyłek.  

► W KAMIENICY PLANOWANA JEST BUDOWA NOWEJ ŚWIETLICY 
I SZTUCZNYCH BOISK

W dniu 27 września 2018 r. Zebranie Wiejskie w m. Kamienica w poro-
zumieniu z Wójtem Gminy podjęło uchwałę o budowie nowej świetlicy 
wiejskiej oraz przebudowie istniejących boisk do piłki nożnej, zmiany 
nawierzchni na sztuczną trawę i boiska do siatkówki na nawierzchnię 
poliuretanową tzw. bezpieczną. Środki na budowę gmina planuje 
pozyskać z programów rządowych i środków unijnych przeznaczonych 
na sport. Pod koniec 2018 r. ma być gotowa dokumentacja technicz-
na dla zadania. W budynku gdzie obecnie znajduje się tymczasowe 
przedszkole, a wcześniej była świetlica, planowane jest utworzenie od 
5 do 6 komunalnych lokali mieszkalnych.

► KOLEJNY KROK DO BUDOWY SIECI GAZOWEJ 

W dniu 1 października 2018 r. Wójt Ireneusz Kucharski podpisał z Dy-
rektorem PSG Sebastianem Latanowiczem porozumienie o współpracy 
mającej na celu gazyfikację gminy Gostycyn. Podpisując porozumienie 
rozpoczyna się II etap, w którym zostały określone konkretne zasady 
współpracy podczas procesu inwestycyjnego. Gmina zobowiązuje się 
do sprawnej obsługi w zakresie maksymalnego skrócenia czasu wyda-
wania decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie sieci gazowej, wyrażenia 
zgód na zajęcie pasa drogowego oraz innych czynności bezpośrednio 
zależnych od Gminy Gostycyn. Planowany harmonogram: do 2020 roku 
zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Następnie po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę spółka rozpocznie budowę sieci gazowej.

► STYPENDIUM WÓJTA GMINY GOSTYCYN

Dnia 11 października 2018 r. Wójt Gminy Ireneusz Kucharski uroczyście 
wręczył stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz stypendia za szczególne 
osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymało łącznie czternastu uczniów, 
z czego dziesięciu nagrodzono stypendiami naukowymi. Warunkiem 
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za ich pracę i zaangażowanie na polu zawodowym. 30 października  
2018 r. w Urzędzie Gminy w Gostycynie nauczyciele oraz pracownicy 
ze szkół z Gminy Gostycyn wyróżniający się szczególnymi zasługami 
otrzymali Nagrodę Wójta Gminy Gostycyn. Tym razem nagrody otrzy-
mały panie: Pani Ewa Chełmowska, Ewelina Drzycimska i Teresa Świeca.

► OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPOD-
LEGŁOŚCI

3 listopada 2018 r., chcąc uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, mieszkańcy gminy i nie tylko, wybrali się na uroczystość 
pn. „I dla nas jest miejsce na firmamencie nieba”, która swój początek 
miała w kościele pw. św. Marcina w Gostycynie. Obchody święta roz-
począł Pan Marek Sass, przybliżając ideę spotkania, po czym ksiądz 
Jerzy Prekop odmówił modlitwę za Ojczyznę. Wszyscy zebrani wraz  
z pocztami sztandarowymi wybrali się na przemarsz ulicami Gostycyna 
w stronę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Uczestnicy nieśli ze sobą 
flagi biało-czerwone, a w tle można było usłyszeć pieśni grane przez 
Orkiestrę Dętą z Bysławia. Po dotarciu na boisko wypuszczonych zo-
stało 10 czerwonych i białych lampionów w powietrze. Każdy lampion 
symbolizował 10 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Potem 
był również czas na wpisanie się do Księgi Pamiątkowej. Zadanie do-
finansowane zostało ze środków województwa kujawsko-pomorskiego.

► „DUŻA I MAŁA OJCZYZNA W 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPOD-
LEGŁOŚCI” Z LOKALNYM AKCENTEM

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko-Pomor-
ską Organizacją Turystyczną zorganizowało konferencję dotyczącą 
regionalizmu i patriotyzmu w małych ojczyznach. Przedstawiciele 
niemal 100 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego  mieli 
okazję wysłuchać wystąpienia Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty, wykładu profesora Marka Chamota z Wyższej Szkoły 

Gospodarki na temat „Regionalizmu i patriotyzmu w małych ojczy-
znach w 100-letniej historii Polski”, dr Marka Sassa dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie o „Pamięci i tożsamości 
pt. „Jaki znak twój” oraz filmu dr Artura Kasprowicza „Niewidzialny 
Dom”. Podczas konferencji dobrymi praktykami w kształtowaniu po-
staw patriotycznych i obywatelskich w swojej Małej i Dużej Ojczyźnie 
dzielili się przedstawiciele Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” 
w Śliwicach, Szkoły Podstawowej w Raciążu oraz Kujawsko-Pomorskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. 
Przekonali oni wszystkich uczestników konferencji o wielkiej pasji oraz 
szczerej i pełnej dumy relacji ze swoją Małą i Dużą Ojczyzną.

► ROZBUDOWA WIATY DLA KARETKI POGOTOWIA

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy Gostycyn, zadaszenie 
podjazdu dla karetki pogotowia zostało uzupełnione o ściany boczne 
wykonane z pleksi bezbarwnej oraz oświetlenie. Dostosowanie zada-
szenia do zmiennych warunków pogodowych pozwoli załodze karetki 
pogotowia być przygotowanym do szybkiego wyjazdu.

► SPOTKANIE WŁADZ GMINY Z KSIĘDZEM BISKUPEM RYSZAR-
DEM KASYNĄ

Dnia 7 listopada 2018 r. nasz urząd odwiedził Ks. Biskup Diecezji 
Pelplińskiej – Ryszard Kasyna. Podczas krótkiego spotkania, w którym 
uczestniczyli: Ireneusz Kucharski – Wójt, Ryszard Sucharski – Przewod-
niczący Rady Gminy Gostycyn, Andrzej Kłos – Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Gostycyn, Ks. Jerzy Prekop – Proboszcz Parafii św. Marcina  
w Gostycynie, Pani Wiesława Błach – Prezes P.U.H Kamionka oraz Pan 
Jerzy Ochała – Sołtys Gostycyna, zostały poruszone tematy dotyczące 
współpracy gminy z parafią  i Kurią Diecezji Pelplińskiej przy realizacji 
wspólnych inicjatyw.

► SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BOROWIACKI WIGOR – NAGRODZONA!

21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego. W tym dniu Minister 
Elżbieta Rafalska wraz z wiceminister Elżbietą Bojanowską wręczyły 
nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w po-
mocy społecznej. W sumie przyznano 13 nagród pieniężnych oraz 
10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych (6 indywidualnych  
i 4 zespołowe). Wśród nagrodzonych znalazła się Spółdzielnia Socjalna 
Borowiacki Wigor z Gostycyna. Spółdzielnia otrzymała nagrodę za 
sukcesy w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz za niezwykle szybki rozwój spółdzielni, zwłaszcza  
w zakresie świadczenia usług gastronomicznych oraz opiekuńczych 
dla mieszkańców gminy. Nagrodę z rąk Pani Minister odebrała prezes 
Justyna Kożuch. W uroczystości również wzięli udział Ireneusz Kucharski 
Wójt Gminy Gostycyn, Dorota Hass Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz Michał Mróz Starosta Tucholski.

► BUS Z PFRONU JUŻ W GMINIE GOSTYCYN!

Gmina Gostycyn otrzymała dofinansowanie z programu PFRON „Wyrów-
nywanie różnic między regionami III” na zadanie pn. „Zakup samochodu 
osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Domu 
Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Gostycynie”. Gmina Gostycyn  
w dniu 27.08.2018 r. podpisała umowę na dofinansowanie ze środków 
PFRON w wysokości 80.000,00 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 
117.470,00 zł, gmina wygospodarowała wkład własny w wysokości 
37.470,00 zł. Samochód posiada 8 miejsc + kierowca oraz przystosowa-
nie do przewozu 1 wózka inwalidzkiego. Wózek montowany może być 
zamiennie z siedzeniami III rzędu. Auto posiada wytrzymałą podłogę 
ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową – łatwą 

w utrzymaniu czystości oraz najazdy (szyny) aluminiowe składane,  
z bieżnią antypoślizgową. Bus jest oznakowany zgodne z przepisami  
o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi 
o przewozie osób niepełnosprawnych) i posiada dodatkowe ostrzegaw-
cze kierunkowskazy dachowe. Przy zakupie nowego środka transportu, 
gmina kierowała się potrzebami niepełnosprawnych seniorów, którzy 
od tej chwili będą mogli w bardziej komfortowy sposób dojeżdżać 
do ośrodka wsparcia jakim jest Dzienny Domu Pobytu w Gostycynie.

► NOWA PODŁOGA W DOMU DZIENNEGO POBYTU
Pod koniec grudnia ub.r. zakończyły się prace związane z remontem 
podłogi sali ogólnej na I piętrze budynku Domu Dziennego Pobytu  
w Gostycynie przy ul. Słonecznej. Usługa obejmowała demontaż starej, 
ponad 40 letniej podłogi, wylanie posadzki samopoziomującej oraz 
ułożenie nowej podłogi winylowej Creation 55 o grubość 5 mm na 
powierzchni blisko 200 m2. Nowa podłoga przyczyni się do estetyki 
wnętrza oraz zapewni lepszy komfort dla użytkujących. Wartość prac 
wyniosła 31.420 zł.

► DOFINANSOWANIE DO BUDOWY AMFITEATRU ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

W dniu 20 grudnia 2018 r. Wójt Ireneusz Kucharski wraz ze Skarbni-
kiem Gminy Anną Jagła, podpisali umowę o dofinansowanie inwestycji 
pn. „Utworzenie miejsca rekreacji, aktywności kulturalnej i fizycznej 
poprzez budowę ogólnodostępnych obiektów i urządzeń budowlanych  
w m. Gostycyn”. Wartość inwestycji wyniesie ponad 566 tys. zł., 
dofinansowanie z PROW to blisko 289 tys. zł. W ramach zadania pla-
nuje się zagospodarowanie terenu przy stadionie w Gostycynie. Mają 
powstać  alejki spacerowe, ławki parkowe, parking dla samochodów, 
ale przede wszystkim 7 obiektów – wiat rekreacyjnych, z nietypowym 
zadaszeniem membranowym w formie żagli, spełniające rolę sceny  
w czasie imprez kulturalnych i miejsc odpoczynku na co dzień. Realizacja 
zadania przewidziana jest na przełomie 2019/2020 roku.

► REKORD W GMINIE GOSTYCYN!
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyniósł w gminie 
Gostycyn wiele niespodzianek. Padł rekord – sztab przy GOK w Go-
stycynie zebrał 18.745 zł i 24,04 Euro! 13 stycznia, wieczorem, na 
sali widowiskowej można było zobaczyć występy artystów z gminy 
Gostycyn i nie tylko. Przed publicznością zaprezentowały się: Schola 
„Paczka Rozalii”, zespoły taneczne „HeroDance”, „Obsesja” oraz tancerz 
Krzysztof Tomaszewski z Bydgoszczy. Finał uświetnił Kabaret „Młodzi 
Duchem” z Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie oraz zespół Gravel 
Garden. Między występami odbywały się licytacje, na których były 
takie przedmioty jak: piłka z autografami siatkarzy PGE Skra Bełcha-
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tów, Chemik Bydgoszcz, Netzhoppers KW oraz Trefl Gdańsk; bluza 
(oczywiście z autografem), w której grał na Igrzyskach Olimpijskich  
w Londynie Michał Winiarski. Licytowane były również gadżety WOŚP, 
vouchery, spacer podwodny, masaże rehabilitacyjne, bilety do kina oraz 
wiele, wiele innych przedmiotów. Na koniec całą publiczność porwał 
do zabawy Dawid Kartaszewicz z zespołem. Wspaniale zapisały się 
również rozgrywki sportowe organizowane w hali Centrum Sportowo-
-Rekreacyjnego w Gostycynie, rozłożone na dwa osobne dni: w sobotę 
– siatkówka, a w niedzielę – piłka nożna. Imprezy organizowane były 
we współpracy z Gminnym Sztabem. 

► BEZPIECZNIEJ NA ULICY SZKOLNEJ W GOSTYCYNIE

Zakończyły się prace przy przebudowie zjazdu z ulicy Szkolnej na parking 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostycynie. Od kilku 
dni zarówno osoby odwiedzające GOPS, jak i sami pracownicy mogą 
bezpiecznie wjeżdżać na parking, nie parkując tym samym na jezdni 
ulicy Szkolnej. Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeń-
stwo drogowe na ulicy Szkolnej, która była zastawiana przez parkujące 
na jezdni samochody. Prace budowlane wykonało Przedsiębiorstwo 
Usługowo Handlowe Kamionka Sp. z o.o. z Gostycyna.

►  JAŚNIEJ I OSZCZĘDNIEJ W CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJ-
NYM W GOSTYCYNIE

W gostycyńskiej hali sportowej został zamontowany najnowocze-
śniejszy w powiecie tucholskim system oświetlenia ledowego. W roku 
bieżącym zaplanowano budżet na wymianę 48 szt. wysokoprężnych 
lamp metalohalogenkowych. Obecnie po załączeniu obwodów oprawy 
zapalają się natychmiastowo, emitując maksymalny strumień światła  
i umożliwiając w każdym momencie ich wyłączenie bez przechodzenia 
długotrwałej procedury przerwy, niezbędnej do wystudzenia urządzeń 
przed ich ponownym załączeniem. Wymiana opraw przyczyni się do 
bardziej komfortowego wykorzystania obiektu i co ważne do uzyska-
nia efektu ekonomiczno-ekologicznego. Wydatek rzędu 30.000 zł 
(wraz z demontażem i montażem nowych opraw) został sfinansowany  
z budżetu gminy.

INWESTYCJE
► BUDOWA WODOCIĄGU DO PIŁY

Trwają prace związane z budową wodociągu do Piły oraz Nogawicy.  
W ubiegłym roku zakończono I etap inwestycji. Prace dotyczące 
pierwszego etapu zadania prowadziła firma – Zakład Robót Wiertni-
czych i Instalacji Sanitarnych Zbigniew Chamier-Cieminski z Tuchomia.  
Z kolei drugi etap wykonuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Kamionka Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn.

Łączny koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i ar-
cheologicznym wynosi 848.266,29 zł, a dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (UE): 526.097,08 zł.

► BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ NA DZIAŁKACH 
PRZY ULICY PILSKIEJ W GOSTYCYNIE

Latem ub.r. zakończono prace związane budową sieci wodociągowej 
rozdzielczej przy ulicy Pilskiej w Gostycynie, jako kolejnego etapu 
rozbudowy sieci na terenie gminy Gostycyn. Wykonawcą robót była 
firma Usługi Koparką i Naprawa Sprzętu Marek Kilichowski z Łyskowa. 
Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych gminy,  
a jego koszt wyniósł 95.200,00 zł brutto. W ramach inwestycji powstało 
1276,50 metrów sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 9 hydrantów 
nadziemnych.

► TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIENNEGO POBYTU

W maju ub.r. zakończyła się modernizacja energetyczna budynku 
Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie.  
W budynku docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną, oklejono 
ściany styropianem i wykonano opierzenia, rynny i instalację odgromo-
wą. Wizytówką domu jest nowa elewacja. Z kolei wewnątrz budynku 
wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz zamontowano piec 
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CO zasilany pelletem. Koszt wyniósł 435.232,68 zł. Na przedsięwzięcie 
gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego 381.665,35 zł. Termomodernizacja 
obiektu była trzecim, ostatnim etapem przebudowy budynku.

► NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

Z myślą o naszych mieszkańcach i gościach (szczególnie dzieciach  
i osobach starszych) Samorząd Gminy Gostycyn zakupił kolejne wiaty 
przystankowe. Koszt zadania to kwota 11.500 zł. Przystanki usytuowa-
ne zostały w centrum sołectwa Wielka Klonia oraz na wybudowaniu 
 w Małej Kloni.

► PLAC PRZED POCZTĄ W GOSTYCYNIE ODNOWIONY

W październiku ub.r. zakończyły się prace remontowe na placu przy 
urzędzie pocztowym w Gostycynie. Inwestycja kosztowała 28.248,29 
złotych, z czego 25% środków pochodzi z dotacji przekazanej przez 
Pocztę Polską. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe Kamionka Sp. z o.o. z Gostycyna.

► NOWA NAWIERZCHNIA 
CHODNIKA PRZY ULICY SZKOL-
NEJ W GOSTYCYNIE

W grudniu ub.r. Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe Kamionka 
Sp. z o.o. zakończyła moderni-
zację chodnika w ciągu ulicy 
Szkolnej w Gostycynie. Nową 
nawierzchnię z kostki betonowej 
zyskało ponad 300 m2 chodnika 
wraz ze zjazdami. Inwestycja 
została zrealizowana ze środ-
ków własnych Gminy Gostycyn  
w wysokości 17.100,00 zł.

► PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ BYDGOSKĄ Z ULICĄ 
USŁUGOWĄ I BUDOWA OŚWIETLENIA

W dniu 18 października 2018 r. w centrum Gostycyna oddano do użytku 
nową drogę. Operacja była współfinansowana z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
EDYCJA 2018 w wysokości 251.035,00 zł. Pozostała kwota 253.877,43 zł 
pochodziła ze środków własnych Gminy Gostycyn. W ramach zada-
nia wybudowana została nowa jezdnia o szerokości 5 metrów wraz  
z chodnikiem o szerokości od 1,5 do 2 m. Nową nawierzchnię zyskały 
także zjazdy na sąsiednie działki, teren przy stacji paliw oraz pobliskie 
parkingi (przy ośrodku zdrowia oraz punkcie stacjonowania karetki 
pogotowia ratunkowego). Ustawione i wymalowane zostało oznako-
wanie, a także zamontowano edukacyjny radarowy miernik prędkości. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ka-
mionka Sp. z o.o. z Gostycyna. Dodatkowo w 4. kwartale ub. roku za 
kwotę 55.492,71 firma Energotech z Cekcyna wybudowała oświetlenie 
tej drogi. Na nowych stalowych słupach zamontowano nowoczesne, 
energooszczędne oprawy LED.

► BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA W GOSTYCYNIE

W ubiegłym roku Gmina Gostycyn wybudowała nowy Budynek Publicz-
nego Przedszkola w Gostycynie. Obiekt jest nowoczesny i innowacyjny, 
wyposażony w różne technologie mające na celu zminimalizowanie 
zużycia energii w trakcie eksploatacji. Na dachu została zamontowana 
instalacja fotowoltaiczna o mocy 23 kW, która będzie stanowiła źródło 
energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby budynku. 
Ponadto w obrębie budynku został utworzony nowoczesny plac zabaw. 
Przy Przedszkolu powstał nowy ogólnodostępny parking. Budowa 
została dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej  
w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2017 
kwotą 697.835,00 złotych, a w roku 2018 kwotą 4.062.560,00 złotych.
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► NOWE OŚWIETLENIE W BAGIENICY

Niedawno oddano nowe oświetlenie wzdłuż chodnika prowadzącego 
do świetlicy wiejskiej w Bagienicy. W ramach inwestycji ustawiono 
6 lamp ulicznych LED. Inwestycja wraz z dokumentacją projektową 
kosztowała 16.000 złotych.

► REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WIELKA KLONIA

Dzięki współpracy Gminy Gostycyn z Nadleśnictwem Zamrzenica udało 
się wyremontować kolejną drogę zniszczoną przez ciężki sprzęt usuwa-
jący skutki nawałnicy z sierpnia 2017 r. Remont dotyczył drogi gminnej 
położonej na działce ew. nr 118 oraz 39/3 w obrębie ewidencyjnym 
Wielka Klonia. Remont został wykonany i sfinansowany przez Nadle-
śnictwo Zamrzenica na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Wójtem gminy Gostycyn a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zamrzenica. 
Dodatkowo Nadleśnictwo będzie dokonywało bieżących napraw drogi 
oraz utrzymywało jej przejezdność.

► KOLEJNE 3 KILOMETRY NOWYCH ASFALTOWYCH DRÓG  
W GMINIE GOSTYCYN

W ubiegłym roku zrealizowano prace przy przebudowie dróg gminnych:

1. Droga na działce o nr ewid. 630 na odcinku ok 1 km od skrzyżowania 
z ulicą Pilską – całkowita wartość robót budowlanych: 571.369,44 zł, 
dotacja MSWiA: 457.095,00, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 
114.274,44 zł,

2. Droga nr 010508C (ulica Platanowa) na odcinku ok 1 km od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 237 – całkowita wartość robót 
budowlanych: 420.790,87 zł, dotacja MSWiA: 336.632,00, środki 
własne: 84.158,87 zł,

3. Drogi prowadzące do osiedla budynków wielorodzinnych w Wielkiej 
Kloni od skrzyżowania z drogą powiatową na odcinku ok 900 metrów – 
całkowita wartość robót budowlanych: 379.681,32 zł, dotacja z Lasów 
Państwowych: 60.000,00 zł, środki własne: 15.936,32.

W efekcie przebudowy wszystkie drogi zyskały nową podbudowę oraz 
dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 4 do 5 m  
i utwardzone pobocza o szerokości 0,5 m. Przebudowane zostały także 
zjazdy na posesje i działki. Prace wykonuje firma P.H.U. Rafał Szymczak, 
ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią.

► NOWE OŚWIETLENIE ULIC SĘPOLEŃSKIEJ I BYDGOSKIEJ  
W GOSTYCYNIE

Część w/w ulic od lat zmagała się z brakiem oświetlenia krańcowych 
odcinków. Wykonawcą zadania były firmy: Enea Oświetlenie oraz 
Energotech. Zasadność wykonania inwestycji zauważyli również sami 
mieszkańcy Gostycyna, którzy przeznaczyli część swojego funduszu 
sołeckiego na budowę oświetlenia na ulicy Sępoleńskiej. Ponadto 
niedługo później zostało również wybudowane oświetlenie dla nowo 
wybudowanego przejścia dla pieszych w Kamienicy  oraz  wzdłuż dalej 
biegnącej do tymczasowego przedszkola w Kamienicy alejki pieszej. 
Łączne koszty realizacji w/w zadań wyniosły ponad 50.000 zł.

► PRZEBUDOWA ULICY DZIECI DRZEWA ŻYCIA W GOSTYCYNIE 

W grudniu zakończyła się przebudowa ulicy Dzieci Drzewa Życia oraz 
małego fragmentu ulicy Usługowej. Całkowita długość drogi objętej 
przebudową to 320 metrów, a szerokość jezdni – 5,5 metra. Przebudowane 
zostały także zjazdy oraz ściek korytkowy. Inwestycja kosztowała około 
350 tys. złotych, z czego 275 tys. złotych stanowiło dofinansowanie  
z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

► NOWE OŚWIETLENIE PRZY ULICY POCZTOWEJ W PRUSZCZU 

W grudniu zakończyły się prace przy budowie oświetlenia ulicznego 
przy kolejnej drodze gminnej. W ramach zadania przy ulicy Pocztowej 
w Pruszczu postawiono 15 latarni ulicznych LED oraz podłączona 
została również szafa sterownicza. Budowa oświetlenia ulicznego jest  
I etapem planowanej na rok 2019 przebudowy tej drogi. Inwestycja 
wraz z dokumentacją projektową kosztowała 112.657,70 złotych. Wy-
konawcą robót budowlanych była firma „ENERGOTECH” JÓZEF SZULC, 
JUSTYNA SZULC SPÓŁKA JAWNA z Cekcyna.

► PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH 

W ubiegłym roku prowadzono prace przy modernizacji dróg powiatowych 
na terenie Gminy Gostycyn. Przebudową objęto odcinki następujących 
dróg: 1032C relacji Wieszczyce – Przyrowa, 1038C na odcinku Gostycyn 
– Piła wraz z budową kolejnego etapu ścieżki pieszo – rowerowej, 1042C 
relacji Kamienica – Mała Klonia oraz 1033C relacji Wielki Mędromierz 
– Gostycyn. Na realizację tych zadań Gmina Gostycyn przeznaczyła aż 
679.000,00 zł, które przekazała Powiatowi Tucholskiemu w ramach 
dotacji. Wszystkie zadania zostały dofinansowane w 80% z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

► NOWY PARKING PRZY KOŚCIELE W GOSTYCYNIE 

w ubiegłym roku wykonano i sfinansowano tak ważną dla parafii in-
westycję polegającą na wykonaniu miejsc parkingowych oraz dojazdu 
do budynku kostnicy, na terenie przy Świątyni. Całkowity koszt zada-
nia to kwota 43.000 złotych. Środki na ten cel pochodziły wyłącznie  
z budżetu gminy, w tym również ze środków Funduszu Sołeckiego So-
łectwa Gostycyn i Kamienica. Prace wykonywane były na powierzchni  
gruntowej, a w ramach robót wykonano umocnienie skarpy płytami 
ażurowymi, o powierzchni 312 m², utwardzono drogę z kostki beto-
nowej o powierzchni ok. 300 m², odnowione zostały schody – zejście  
z parkingu na cmentarz. Na terenie powstało około 20 miejsc parkingo-
wych. Nowo wybudowany parking i zagospodarowany teren, znacznie 
poprawią bezpieczeństwo Parafian i gości przyjeżdżających na Msze 
Święte i inne uroczystości.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
► 70-LECIE BIBLIOTEKI W GOSTYCYNIE
Dnia 3 grudnia 2018 r. obchodziliśmy uroczyście 70-lecie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gostycynie. Z tej okazji w Szkole Podstawowej 
w Gostycynie, zebrało się 80 osób, by świętować razem z bibliotekarza-
mi. Przybyły m.in. władze samorządowe, radni, dyrekcja i kierownicy 
bibliotek z powiatu tucholskiego, emerytowani bibliotekarze, obecni oraz 
byli pracownicy biblioteki w Gostycynie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
instytucji, szkół, stowarzyszeń, sołtysi, członkowie Dyskusyjnych Klu-
bów Książki, najlepsi czytelnicy. Szczególne podziękowania otrzymały: 
Ewa Grzeca oraz Mirosława Przytarska, emerytowane bibliotekarki. 
Podziękowano również byłym i obecnym pracownikom biblioteki oraz 
instytucjom, z którymi współpracują. Członkowie DKK z Gostycyna, 
Pruszcza i Wielkiej Kloni otrzymali pamiątkowe foto-albumy. Wójt 
Gminy, Ireneusz Kucharski, wręczył kwiaty najlepszej czytelniczce, 
pani Elżbiecie Krajewskiej. Imprezę uświetnił swoim występem zespól 
„Pod Wspólnym Dachem” z Silna oraz pracownicy biblioteki, czytający 
wiersze lokalnych poetów. Wszyscy goście otrzymali historię GBP oraz 
mapę ze zmianą lokalizacji biblioteki.

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gostycynie

Biblioteka w Gostycynie założona została 10 maja 1947 roku pod 
nazwą „Publiczna Biblioteka” i mieściła się w klasie szkoły podstawowej 
przy ul. Głównej 53 – kiedyś przedszkole. Promotorką ruchu biblio-
tecznego w Gostycynie była kierowniczka miejscowej szkoły – pani 
Irena Glazik. Początki biblioteki były bardzo skromne. Księgozbiór 
składał się z 93 pozycji. Książki zakupiono z finansów gminnych 
za 9.100 zł i daru 20.000 zł obywatela Karola Siewczyńskiego 
z Karczewa. Cała biblioteka mieściła się w jednej szafie. 

W 1948 r. zbiory biblioteczne wzrosły o 206 egzemplarzy, zaś na 
dzień 31 grudnia 1949 r. biblioteka posiadała księgozbiór liczący 
947 woluminów. 
W 1955 r. biblioteka zmieniła nazwę  na „Gromadzką Bibliotekę Publicz-
ną”, a w 1973 r. na „Gminną Bibliotekę Publiczną”. Zmieniła się nie tylko 
nazwa, wielokrotnie zmieniał się również adres. W 1953 r. bibliotekę 
przeniesiono na ulicę Główną. Kierowniczką została pani Teresa Korda. 

Od 1958 r. do czerwca 1960 r. biblioteką kierowała pani Maria 
Gruszczyńska, a następnie pani Jadwiga Grzelka. 

1 września 1960 r. rozpoczęła swój długi „romans” z biblioteką 
pani Irena Semrau. 

W 1972 r. biblioteka została przeniesiona na ul. Bydgoską (do 
wodomistrzówki). 

Do Gminnej Biblioteki Publicznej podłączono trzy filie biblioteczne:

1. Filię w Pruszczu, którą prowadziła od 1973 r. do 2018 r. pani 
Ewa Grzeca. Obecnie Anna Górecka.

2. Filię w Wielkiej Kloni, którą prowadziła do 31 stycznia 1979 pani 
Irena Pawela, a od 1 lutego 1979 r. pani Teresa Tyda. Następnie pan 
Daniel Giersz, Angelika Jagła, Anna Majrowska, Magdalena Górka  
i Paulina Olejnik.  

3. Filię w Wielkim Mędromierzu którą do roku 1991 prowadziła pani 
Zofia Górnowicz, a po jej odejściu na emeryturę pani Mirosława 
Przytarska do 2017 r. Następnie: Magdalena Górka, Paulina Olejnik. 

Po siedmiu latach biblioteka powróciła na ul. Główną do 2-izbowego 
lokalu w wyremontowanym budynku Domu Kultury, zaś w miesiącu 
maju 1986 r. przeniesiono ją do lokalu przy remizie strażackiej. Po 
14 latach – w 2000 r. Gminną Bibliotekę Publiczną przeniesiono do 
budynku miejscowego Gimnazjum. Zyskaliśmy w ten sposób kilka 
m2. Oprócz tego dwie filie Pruszcz i Wielka Klonia też przeniesiono 
do szkół. Nastąpiło połączenie zbiorów ze zbiorami szkolnymi.  
W 2017 biblioteka w Gostycynie przeniosła najnowsze zbiory do 
dodatkowego pomieszczenia na parterze gimnazjum. 

23 stycznia 1996 r. w Urzędzie Gminy Gostycyn odbył się ogłoszony 
przez Zarząd Konkurs na kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gostycynie. W wyniku tajnego głosowania została nim pani Barbara 
Piasecka, która pełniła funkcję od 21 lutego 1996 r.

Od 2 grudnia 2000 roku Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami 
wchodziła w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. 

W 2003 biblioteka zatrudniła na stanowisku bibliotekarza panią Teresę 
Napiontek, która pracowała do 2005, jej miejsce zastąpiła Klaudia 
Kwasigroch, która po oddzieleniu GBP ze struktur GOK-u 12 grudnia 
2007 została jej kierownikiem (5.02.2008 r.). Główną księgową zo-
stała wówczas Bernadeta Osowicka. Po niej Karolina Donarska. Na 
zastępstwo w księgowości pracowały również: pani Monika Świetlik  
i pani Joanna Szablewska. Obecnie biblioteka zatrudnia: Magdalenę 
Górkę, Aleksandrę Stucką, Annę Majrowską, Paulinę Olejnik  
i Annę Górecką. Pracę biblioteki wspomaga bibliotekarz nauczyciel 
pani Katarzyna Urbanek. 

W okresie od 2009 r. mieliśmy przyjemność pracować ze stażystami: 
Dorotą Siewert, Joanną Piesik, Anną Podgórską, Katarzyną 
Henszczyk. 

W 2004 roku dzięki programowi Ikonka biblioteka została zaopatrzona 
w 3 komputery z dostępem do Internetu. A pierwszy komputer pojawił 
się w 2003 r. Pierwsze ksero, telefon stacjonarny i odtwarzacz CD   
w 2001 r. 

Obecnie biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym 25877 wo-
luminów (stan na 3.12.2018 r.). Adresowany jest do różnych grup 
czytelniczych i zaspokaja różnorakie potrzeby i gusta czytelnicze. 
Biblioteka obsługuje ponad 1000 czytelników rocznie. Najliczniejszą 
i najaktywniejszą grupą czytelników jest młodzież szkolna i dzieci.  

To z nimi bibliotekarki prowadziły i prowadzą szeroko rozumia-
ną działalność upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz 
pracę edukacyjno-wychowawczą. Najróżniejsze formy propago-
wania czytelnictwa są więc stałym elementem pracy biblioteki.  
W kalendarz imprez biblioteki wpisały się: konkursy (czytelni-
czy, lojalnościowy, recytatorski, regionalny, tematyczne konkur-
sy plastyczne), rajdy rowerowe, marsze nordic-walking, nocki  
w bibliotece, kursy komputerowe, spotkania autorskie, pasowania 
na czytelnika. Biblioteka zaczęła też promować swoją działalność 
na imprezach plenerowych: Dniach Gminy, Świętojankach, Dniu 
Dziecka, Festynie Rodzinnym. Cyklicznie organizujemy spotkania 
Ludzie z pasją, odwiedzamy oraz gościmy najmłodszych czytelników 
z przedszkola oraz żłobka. Włączamy się w ogólnopolskie akcje jak: 
Tydzień Zakazanych Książek, Tydzień Bibliotek. Braliśmy też udział 
w Programie Rozwoju Bibliotek, jako biblioteka partnerska. 

Biblioteka aktywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne na projekty, 
które wzbogacają działalność. W ostatnich latach były to m.in.: 
Pozytywnie nakręceni – warsztaty filmowo-fotograficzne, E-biblio-
teka – z myślą o przyszłości, A my gadu-gadu, Lalkobus-przegląd 
nieformalnych grup teatralnych, W 80 baśni dookoła świata,  
Z bajką za pan brat, Tablety w Twojej bibliotece, Pokoloruj z nami 
bibliotekę, Biblioteczne tournée z kulturą, Kraszewski – kompute-
ry dla bibliotek. Co roku otrzymujemy dotację na zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek. 

W gminie Gostycyn funkcjonują 3 Dyskusyjne Kluby Książki (Gostycyn, 
Pruszcz, Wielka Klonia). Dzieci chętnie uczestniczą w cyklicznych 
zajęciach: Klubu Zwariowanych Nożyczek, Klubu Miłośników Gier 
Planszowych czy Kąciku Małego Czytelnika. Dla miłośników ekologii 
organizowaliśmy zajęcia EkoPaka. 

W 2013 biblioteka zaistniała w sieci ze swoją stroną internetową 
oraz profilem na Facebooku (2012). W marcu 2015 r. biblioteka 
zakończyła wpisywanie zbiorów do programu MAK+ a następnie 
udostępniła czytelnikom katalog online. Obecnie wszystkie procesy 
prowadzone są w systemie bibliotecznym MAK+. 

Na przestrzeni 60. lat istnienia gostycyńska biblioteka przechodziła 
różnorakie okresy od bujnego rozkwitu w latach powojennych, po-
przez okres aktywnej stabilizacji lat osiemdziesiątych do niepokojącej 
niepewności lat dziewięćdziesiątych. Obecnie biblioteka rozwija się, 
stara się zaspokajać potrzeby różnych grup czytelniczych. Bibliotekarze 
kształcą się poprzez różnego rodzaju warsztaty organizowane m.in. 
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Tucholi czy szkolenia internetowe, 
a to wszystko aby w okresie napływu nowości technologicznych 
znaleźć sposób na upowszechnianie czytelnictwa i propagowanie 
życia z książką w ręku.

► „OD STOLIKA NR 9 DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W GOSTYCYNIE”

Właśnie przy stoliku nr 9 w sanatorium w Ciechocinku spotkał się nasz 
czytelnik z tatą autorki i takim sposobem pani Joanna Jax trafiła do nas.

Joanna Jax, autorka takich powieści jak „Dziedzictwo von Becków”, 
„Piętno von Becków”, saga „Zemsta i przebaczenie” i „Długiej drogi 
do domu”.

Przyjechała do nas z Olsztyna, gdzie mieszka i pracuje. Książki autor-
stwa Jax to często rozbudowane sagi rodzinne, które rozgrywają się 
na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat i łączą w sobie wydarze-
nia historyczne. To splątane losy ludzi, wartka akcja i nieoczekiwane 
zwroty. Są lubiane, często wręcz połykane, a po książki Jax ustawiały 
się u nas kolejki. Po spotkaniu był czas na zakup powieści, autografy  
i pamiątkowe zdjęcia. Projekt Dyskusyjne Kluby Książki realizowany 
jest ze środków finansowych Instytutu Książki.

► WERNISAŻ W GOSTYCYNIE 
– „DOKĄD TAK PĘDZĄ LUDZIE, 
DOKĄD TAK PĘDZI ŚWIAT…”

W  jesienny wieczór biblioteka  
w Gostycynie była pełna go-
ści. Odwiedziło nas blisko 80 
osób, a to za sprawą wernisa-
żu połączonego z festiwalem 
młodych talentów, który miał 
swoją premierę 27 listopada br. 
Przed gośćmi zaprezentowało się  
6 bardzo młodych talentów ze 
Szkoły Podstawowej w Gostycy-
nie. Mieliśmy okazję posłuchać 
gry na gitarze, śpiewu solistek, 
recytacji, a także nacieszyć oko 
przepięknymi rysunkami. Zapre-
zentowali się przed nami:

Agata Andrik – uczennica 5 klasy, lubi grać na gitarze i bawić się na 
placu zabaw. W realizowaniu pasji wspierają ją rodzice i przyjaciele.

Maja Porożyńska – uczennica 2 klasy, uwielbia śpiewać, a pasją do 
śpiewu zaraził ją tata Kamil, z którym śpiewa czasem w duecie. Jej 
marzeniem jest zostać piosenkarką.

Wiktora Giłka – uczennica 5 klasy, która zaczęła śpiewać w wieku  
2 lat. Autorytetem dla niej są rodzice, którzy wspierają pasję córki. 
Marzy jej się własny dom, duża rodzina i kariera piosenkarki.

Maksymilian Sobkiewicz – uczeń 5 klasy, który recytacją zachwyca 
nas przynajmniej od 5 lat. Wspierają go rodzice, przyjaciele, a jego 
największym marzeniem jest otrzymanie Nagrody Nobla. Maks wysoko 



„WIEŚCI GMINNE - Z krainy nad trzema rzekami”
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Gostycynie

„WIEŚCI GMINNE - Z krainy nad trzema rzekami”
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Gostycynie

Nr 14(1)2019 Luty 2019 Nr 14(1)2019 Luty 2019

OŚWIATA
► PRZEDSZKOLAKI NA 100 ROCZNICĘ

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przed-
szkolaki z Gminnego Przedszkola w Gostycynie uroczyście włączyli 
się do ogólnopolskiej akcji „Hymn dla niepodległej”. Wszystkie dzieci  
w galowych strojach z kotylionem, chorągiewkami i balonikami  
w barwach narodowych wzięły udział w „narodowym pochodzie”  
w okolicy naszego przedszkola, który zakończył się wspólną fotografią 
i uroczystym zaśpiewaniu hymnu o godzinie 11.11.

► MALI RECYTATORZY WIELKIEJ POEZJI – KONKURS RECYTATORSKI  

Gminne Przedszkole Publiczne w Gostycynie po raz pierwszy zor-
ganizowało konkurs poezji dla dzieci 3-6 lat. Zgłoszenia napłynęły  
z okolicznych punktów przedszkolnych, zerówek i z naszego przedszkola. 
Zaskoczyła nas liczba uczestników! Było ich aż 51. Do komisji konkur-
sowej zaprosiliśmy panią Jadwigę Łasicką i panią Klaudię Kwasigroch. 
Po wysłuchaniu recytatorów komisja po obradach ogłosiła wyniki. 
Wszyscy otrzymali dyplomy. 

► DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRUSZCZU 

„Spotkaliśmy się w dniu imienin księdza (19 marca 2018 r.), by po-
wspominać. Żeby pamięć o nim nie zanikała i była przekazywana  
z pokolenia na pokolenie.” Takimi słowami powitała wszystkich gości 
dyrektor szkoły Aleksandra Kęskrawiec.

Swoją obecnością zaszczycili uroczystość Wójt Gminy Ireneusz Kucharski, 
dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Anna Bereda, ksiądz Stefan 
Czarnecki, ówczesna sołtys wsi Janina Kołodziejska, przewodnicząca 
Rady Rodziców Beata Kriese oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy 
szkoły wraz z animatorem sportu i rodzicami.

Tuż przed uroczystością uczniowie całej szkoły udali się pod opieką 
swoich wychowawców na cmentarz, by złożyć kwiaty i zapalić znicze na 
grobie Patrona naszej szkoły, księdza kanonika Józefa Bruskiego. Podczas 

loterii fantowej gromadzone były środki na nowy nagrobek patrona. 

Po oficjalnych powitaniach odbyły się „Potyczki klasowe” dla uczniów klas 
4-7 z wiedzy o życiu księdza. Najlepsi okazali się uczniowie klasy siódmej. 
Interesującą okazała się scenka stworzona na podstawie zebranych wywia-
dów z mieszkańcami naszej wsi. Za jej sprawą przenieśliśmy się w czasie. 

W dalszej części w poszczególnych grupach wiekowych rozegrano 
konkursy plastyczne o tematyce przypowieści biblijnych, odbywały się 
także zabawy integracyjne na Orliku oraz quiz wiosenny. Nad  sprawnym 
przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele szkoły i animator sportu. 
Podczas całego dnia można było skosztować ciasteczek z płatkami 
owsianymi (ulubionymi przysmakami księdza Józefa) wykonanymi przez 
rodziców oraz pysznej drożdżówki naszych kucharek. Dzień upłynął pod 
znakiem dobrej zabawy. Nagrody dla uczniów zakupiono z Funduszu 
Sołeckiego, a słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców. 

► OBCHODY 100. LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. KS. JÓZEFA BRUSKIEGO W PRUSZCZU

Szkoła uczciła ten piękny czas poprzez uwidocznienie na każdym kroku 
barw biało-czerwonych, z każdej tablicy informacyjnej, z okien, z ga-
zetek szkolnych spoglądają na nas „ojcowie niepodległości” otoczeni 
barwami narodowymi. 

Uczniowie uroczyście odśpiewali polski hymn narodowy, „Mazurka Dą-
browskiego” w ramach ogólnopolskiego bicia Rekordu Dla Niepodległej. 

W niedzielę 11 listopada 2018 r. odbyła się w szkole wieczornica 
przybliżająca poezję i pieśni niepodległościowe. Pomimo niedzielnego 
popołudnia nasza szkoła wypełniła się gośćmi.

Dron sfilmował jak wszyscy uczniowie i nauczyciele (ubrani w kolorach 
biało-czerwonych) na przyszkolnym Orliku ułożyli Z SAMYCH SIEBIE 
wielkie godło, polskiego Orła.

Odbyła się żywa lekcja historii, na której zaproszony gość opowiadał 
ciekawe historie i pokazywał pamiątki po żołnierzu z armii Hallera. 

Uczniowie klas starszych przećwiczyli i zatańczyli jeden z tańców 
narodowych – Poloneza w wersji Wojciecha Kilara (który powstał do 
ekranizacji „Pana Tadeusza” Andrzeja Wajdy). 

Na boisku szkolnym, za pomocą białych i czerwonych kartek, również sfilmo-
wana z góry, jak na trybunach stadionu, pojawiła się biało-czerwona flaga.

Klasy młodsze przygotowały tańce, piosenki i wiersze – wszystko  
w duchu obchodów tego wyjątkowego święta narodowego. Przepro-
wadzone zostały konkursy oraz lekcje tematyczne.
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stawia sobie poprzeczkę, ale wierzymy, że zrealizuje swoje marzenia.

Oliwia Kudlińska – uczennica 6 klasy, pasjonatka rysowania i… piłki 
nożnej. Wspierają ją rodzice i przyjaciele. Swoje prace wykonuje ołów-
kiem, a inspiracją jest dla niej japońska manga i anime.

Julia Stucka – uczennica 4 klasy, dla której wsparciem jest cała rodzi-
na. Pomimo, że w przyszłości chce zostać księgową, nigdy nie porzuci 
rysowania. Swoje portrety tworzy ołówkiem i węglem, chętnie poznaje 
nowe techniki plastyczne, a inspiracje czerpie od blogerów, których 
chętnie obserwuje na YouTube.

„Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co 
niemożliwe dla talentu – oto geniusz.” Talentu naszym artystom nie 
brakuje. Wierzymy, że wszystkie ich marzenia się spełnią, a my usłyszymy 
o nich jeszcze nie raz. Gostycyńska biblioteka postawiła sobie za cel 
wychwytywanie właśnie takich, ukrytych talentów. Mamy nadzieję, że 
zaskoczymy Państwa kolejnymi odsłonami wernisaży i festiwali, i staną 
się one cyklicznymi spotkaniami w miłej atmosferze.

Klaudia Kwasigroch
kierownik GBP

KLUB DZIECIĘCY „BAJKOWA PRZYSTAŃ”

► W październiku 2018 roku rozpoczął się trzeci rok funkcjonowania 
Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”. Działalność klubu wpisała się 
już w krajobraz instytucji działających na terenie naszej gminy, o czym 
świadczy duże zainteresowanie oraz zwiększenie liczby miejsc w placówce. 

Motto, które towarzyszy naszej codziennej pracy to „nie zmuszać – za-
chęcać”. Staramy się, aby klubik był dla dzieci drugim domem, poprzez 

budowanie poczucia bezpieczeństwa, wprowadzanie ich w świat warto-
ści, poszanowania siebie nawzajem, oraz zapoznawania z najbliższym 
otoczeniem. W ramach realizacji założonych celów, zorganizowaliśmy 
wiele ciekawych zajęć, spotkań, uroczystości oraz imprez, między inny-
mi: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, czy Dzień 
Dziecka, gdzie wspólnie z Radą Rodziców Publicznego Przedszkola  
w Gostycynie zorganizowaliśmy przedstawienie dla naszych pod-
opiecznych. Uroczysta Wigilia, czy Śniadanie Wielkanocne z Mikołajem  
i Zającem we własnej osobie, także nas nie ominęło. Piekliśmy ciasta  
i ciasteczka, bawiliśmy się na balu u Pani Dyni i z Pluszowym Misiem,  
z okazji jego święta. Niesamowicie ważną rzeczą, jest też, stymulowanie 
dzieci poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców. My postawiliśmy 
m.in. na kisiel, taki zwykły domowy i czekoladę, ale w ogromnej ilości. 
Cała zabawa i kąpiel w kisielu okazała się niezwykłą frajdą, która wyge-
nerowała wprawdzie niezły bałagan, ale czego się nie robi dla dzieci? 

Stopniowo też poznajemy naszą małą ojczyznę, dzięki spotkaniom  
z Klubem Seniora „Wrzos”, Spółdzielnią Socjalną „Borowiacki Wigor”, 
Ochotniczą Strażą Pożarną z Gostycyna, Gminną Biblioteką czy Wioską 
Górniczą z Piły. Każdy kolejny dzień jest bogaty w zajęcia o charakterze 
plastycznym, muzycznym, tanecznym lub ruchowym. Szeroki wachlarz 
powstałych prac naszych dzieci wskazuje na rozwijanie się talentów 
wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy i nie tylko. 

Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” jest miejscem, w którym dbamy  
o dobre samopoczucie maluchów, aby każdego dnia wracały do nas  
z radością. Taki rodzaj pracy z dziećmi, umożliwia stworzenie optymalnych 
warunków do pełnego rozwoju, zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, 
emocjonalnej, społecznej, jak i fizycznej. 

Alicja Sobkiewicz
opiekun
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poczęła się część taneczna imprezy. Seniorzy mieli okazję, aby wykazać 
się talentem wokalnym, gdyż do tańca i śpiewu przygrywał pan Marcin 
Kiedrowski. Nadszedł również moment na okolicznościowy tort.

► KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ 

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne „Burchat” z Gostycyna zorganizowało koncert pie-
śni przygodnych do dobrego życia użytecznych pt. „Dla Niepodległej”. 
Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie  
10 listopada 2018 r. Na scenie zaprezentowali się artyści z gminy Gostycyn: 
zespół Gravel Garden, Schola „Paczka Rozalki”, soliści ze Studia Piosenki, 
Ewa Talaśka, Barbara Piasecka, Adam Cymerys, Chór Cantabile i wykonali 
pieśni oraz piosenki patriotyczne, tradycyjne oraz współczesne, a Agnieszka 

Hoffmann i Marek Sass połączyli je tekstami poetyckimi i prozatorskimi. 
W sali kominkowej wystawiona została księga pamiątkowa, do której 
wpisywali się uczestnicy koncertu. Sala widowiskowa wypełniona była po 
brzegi, a goście chętnie śpiewali wraz z artystami. Współorganizatorami 
byli: GOK Gostycyn i Szkoła Podstawowa w Gostycynie. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

► 10-LECIE TEATRU DOROSŁEGO

21 kwietnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie odbyła się 
X Premiera Teatru Dorosłego. W tym roku aktorzy zagrali baśń Samuela 
Marszaka, pt. „Dwanaście Miesięcy”. Ta premiera była dla nas szczególna, 
gdyż obchodziliśmy 10 - lecie Teatru Dorosłego. Z tej okazji goście mogli 
obejrzeć wystawę fotograficzną, ze wszystkich dziesięciu granych spektakli, 
a byli i teraźniejsi aktorzy mieli okazję znów się ze sobą spotkać. Muzykę 
do teatru stworzył pan Wojciech Rynduch, scenografię przygotowała 

pani Marzena Zawichrowska. Opiekę artystyczną nad aktorami sprawuje 
pani Barbara Piasecka, a wyreżyserowaniem przedstawienia zajęła się 
pani Agnieszka Hoffmann. W przestawieniu wystąpili: Oliwia Babińska, 
Mikołaj Tomczyk, Zofia Karpińska, Wanessa Rybacka, Aleksandra Senska, 
Zuzanna Wojtas, Milena Wojtas, Ewelina Olejniczak-Muzioł, Zuzanna 
Olejniczak, Janina Kołodziejska, Martyna Krzyżkowska, Maksymilian 
Sobkiewicz, Oliwia Szumielska, Daria Hoffmann, Irena Zagrajek, Józef 
Kanarski, Marta Kanarska, Adam Cymerys, Wiktoria Nowakowska.

► KONCERT BOŻONARODZENIOWY 

W przedświąteczną niedzielę, 23 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gostycynie odbył się koncert bożonarodzeniowy pt. „Szczypta 
serca”. Wieczór uświetniły występy wokalistów ze Studia Piosenki oraz 
Scholi „Paczka Rozalii” z Gostycyna. Dzieci zaprezentowały swoje umie-
jętności śpiewając kolędy, utwory świąteczne i pastorałki. W drugiej 
części koncertu zaprezentował się Duet Soprano and Piano z Opery Nova  
w Bydgoszczy. Panie zachwyciły swoimi głosami publiczność, która  
z chęcią dołączyła do śpiewania znanych i lubianych utworów.

► GMINNA WIGILIA

Dnia 14 grudnia 2018 panie działające w kołach gospodyń wiejskich  
z całego terenu gminy Gostycyn spotkały się w budynku Starego Tartaku 
w Górniczej Wiosce, aby wspólnie kolędować. Życzenia wszystkim działacz-
kom złożył Wójt Gminy Gostycyn p. Ireneusz Kucharski, Przewodniczący 
Rady Gminy p. Ryszard Sucharski, Radna Rady Gminy p. Grażyna Kida, 
Sołtys i Radny Gminy Gostycyn p. Jerzy Ochała, Prezes P.U.H. Kamionka 
p. Wiesława Błach, Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet p. Elżbieta 
Weyna i Przewodnicząca KGW Gostycyn p. Aleksandra Karnowska. Spo-
tkanie opłatkowe umilił występ dzieci z klasy drugiej szkoły podstawowej 
przygotowany przez wychowawcę p. Małgorzatę Kołomyjską. Spotkanie 
było okazją do wspomnień, wspólnego śpiewania kolęd, przełamania 
się opłatkiem, składania życzeń oraz planowania działań na 2019 rok.

IMPREZY

► GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

W dniu 28 kwietnia 2018 r. strażacy z terenu gminy Gostycyn obcho-
dzili swoje święto. Wśród zaproszonych gości byli: Komendant PSP 
st. bryg. Dariusz Giźliński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP dh Paweł Urban, Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn pan 
Ryszard Sucharski, Wójt Gminy Gostycyn pan Ireneusz Kucharski, 
Sekretarz Gminy Gostycyn pani Dorota Gromowska, sołtys Gostycyna 

ASTROBAZA

► UCZNIOWIE Z GOSTYCYNA NA ZIMOWYM OBOZIE ASTRONO-
MICZNYM

W lutym ub.r. uczniowie trzecich klas gimnazjum z Gostycyna (Oliwia 
Babińska, Natalia Bartlewska, Patrycja Bona, Julia Kroll, Wanessa Ry-
backa, Michał Gola, Jakub Kolasa) pod opieką Małgorzaty Gumiennej 
i Marka Świtały, znaleźli się w gronie 73 uczestników zimowego obozu 
astronomicznego, który odbywał się w Toruniu. Odwiedzili Centrum 
Nowoczesności „Młyn Wiedzy” oraz Planetarium. Wysłuchali wykładu 
w Centrum Optyki Kwantowej. W Piwnicach, pod Toruniem, zwiedzili  
największy radioteleskop w Polsce. 14 lutego studenci z Wydziału Astro-
nomii UMK zaprosili ich do rozważań nad temat: „Czy miłość zapisano 
w gwiazdach?” Był także czas na udział w konkursie astronomicznym, 
warsztatach fotograficznych jak również seans kinowy i dyskotekę, po-
łączoną z kursem tańca towarzyskiego.

► DZIAŁALNOŚĆ ASTROBAZY

Wzorem lat poprzednich, również w roku ubiegłym mieszkańcy mogli 
uczestniczyć w bezpłatnych obserwacjach nieba w naszej astrobazie. 
Obserwacje były realizowane zgodnie z informacjami, jakie pojawiały 
się na stronie www.gostycyn.pl, zazwyczaj w czwartkowe i piątkowe po-
południa. Podczas obserwacji uczestnicy mogli podziwiać m.in. Księżyc, 
gwiazdy podwójne, gromady gwiazd, galaktyki, mgławice oraz planety 
Układu Słonecznego, a także samo Słońce, które w tym roku miało 
wyjątkowo mało plam. Najciekawsze zjawiska, które były obserwowane 
w tym roku to przede wszystkim zaćmienie Księżyca oraz tradycyjnie 
Perseidy. Niestety ze względu na fatalne warunki pogodowe nie udało 
nam się zobaczyć komety 46P/Wirtanen. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy na kolejne obserwacje nieba, o ich planowanym terminie 
będziemy informować na stronie www.gostycyn.pl w dziale aktualności.

KULTURA

► XVIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

Konkurs Recytatorski „W świecie poezji dziecięcej” odbył się 23 marca 
2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie. Współorganizatorem 
była Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie. Uczestnicy wystąpili  
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VII. Jury w składzie: 
Lucyna Partyka – przewodnicząca, Anna Kozłowska – członek, Barbara 
Piasecka – członek po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało 
następujące wyróżnienia i nagrody: I kategoria: I miejsce – Kacper 
Napiontek ze Szkoły Podstawowej w Pruszczu, II miejsce – Maja Poro-
żyńska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie, III miejsce – Dorota 
Grabowska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostycynie. Wyróżnienia: 
Franciszek Sobkiewicz, ze Szkoły Podstawowej w Gostycynie, Aleksander 
Aitchison ze Szkoły Podstawowej w Gostycynie, Zuzanna Olejniczak z Filii 
Bibliotecznej w Wielkim Mędromierzu, Julia Stucka ze Szkoły Podstawowej 
w Gostycynie, Mateusz Guss z Filii Bibliotecznej w Wielkim Mędromie-
rzu, Paula Dominikowska z Filii Bibliotecznej w Wielkim Mędromierzu.  
II kategoria: I miejsce – Nikola Megger z Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gostycynie, II miejsce – Lena Kamińska ze Szkoły Podstawowej w Go-
stycynie, III miejsce – Izabeli Kriese ze Szkoły Podstawowej w Pruszczu,  
III miejsce – Maksymilian Sobkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Gostycy-
nie. Wyróżnienia: Daria Hoffmann ze Szkoły Podstawowej w Gostycynie, 
Krzysztof Andrik z Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie.

► DZIEŃ SENIORA 

W związku z Ogólnopolskim Dniem Seniora przypadającym na dzień 20 
listopada, w sobotę 17 października 2018 r. w sali widowiskowej GOK 
odbył się I Gminny Dzień Seniora. W wydarzeniu brały udział Kluby 
Seniora: „Wrzos” z Gostycyna, „Malwa” z Pruszcza i „Spokojna Przystań” 
z Kamienicy oraz zaproszeni goście. Po części oficjalnej, po posiłku roz-
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pan Jerzy Ochała oraz druhowie weterani. Obchody Gminnego Dnia 
Strażaka rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele pw. Św. Marcina  
w Gostycynie. Następnie w uroczystym pochodzie, prowadzonym przez 
Komendanta Gminnego, udano się do „Borowiackiego Wigoru” na dalszą 
część uroczystości. Wręczone zostały medale i odznaki następującym 
druhnom i druhom:

„STRAŻAK WZOROWY”: Wojciech Wamka – OSP Wielka Klonia, 
Adrian Frelke – OSP Wielka Klonia, Józef Zając – OSP Pruszcz, Jakub 
Grudzina – OSP Pruszcz, Bartosz Adamski – OSP Pruszcz, Krzysztof 
Mulcan – OSP Pruszcz, Mateusz Zdun – OSP Gostycyn.

Złoty Medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: Piotr Rybacki – 
OSP Gostycyn.

Srebrny Medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: Marek Kwasi-
groch – OSP Pruszcz, Tomasz Giłka – OSP Gostycyn, Anna Fiegel – OSP 
Gostycyn, Łukasz Podgórski – OSP Gostycyn, Piotr Chylewski – OSP 
Gostycyn.

Brązowy Medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”: Andrzej Górniak 
– OSP Mała Klonia, Dawid Muzolf – OSP Pruszcz, Bartosz Pasternacki 
– OSP Pruszcz, Tomasz Żmich – OSP Gostycyn, Karol Nędzołek – OSP 
Gostycyn, Mateusz Hoffmann – OSP Gostycyn, Piotr Napiontek – OSP 
Gostycyn, Bartosz Palcowski – OSP Gostycyn, Marek Bogdowski – OSP 
Gostycyn, Marcin Gierszewski – OSP Gostycyn, Roman Klatecki – OSP 
Gostycyn.

► ZLOT POJAZDÓW POŻARNICZYCH 

23 czerwca 2018 r. przy donośnych sygnałach dźwiękowych i świetl-
nych, rozpoczęła się kawalkada pojazdów pożarniczych, która przeje-
chała ulicami Gostycyna i tym samym rozpoczęła wystawę pojazdów 
pożarniczych, na którą w tym roku zgłosiły się 23 wozy strażackie. 
Zwiedzający mogli obejrzeć zarówno zabytkowe jak i te nowoczesne 
pojazdy. Każdy miał możliwość zasiąść za kierownicą pojazdu, czy 
też z bliska zobaczyć wyposażenie wozów. Oprócz aut, można było 
obejrzeć stoisko z militariami Państwa Mirosława i Ludmiły Daleckich  
z Nowego Sumina. Chłopaki ze Specjalnego Oddziału Rozpoznawczego 
z Tucholi i okolic prezentowali się w bojowych strojach wojskowych 
wraz z replikami broni. Była także strzelnica ASG oraz stoisko LGD 
„Partnerstwo Bory Tucholskie”. Zwiedzający mogli także skorzystać  
z darmowych przejażdżek wozami strażackimi. Dla uczestników zlotu 
strażacy przygotowali konkursy sprawnościowe, pamiątkowe koszul-
ki oraz okolicznościowe naklejki z logo zlotu. W tym roku komisja 
w składzie: Ireneusz Kucharski – Wójt Gminy Gostycyn, Zbigniew 
Brzuchalski – izba pamięci zabytków techniki i motoryzacji Wielki 
Mędromierz, Jerzy Ochała – sołtys wsi Gostycyn przyznała nagrodę 
za najdalszą trasę Panu Pawłowi Gontarczukowi z Cekowa k. Kalisza, 
który przebył trasę 228 km ciekawym, mniej spotykanym samochodem 

specjalnym marki Żuk SOn8 z 1986 r. z wyposażeniem w trójfazowy 
agregat prądotwórczy o dużej mocy i wysuwany maszt  oświetleniowy. 
Samochody tego typu służą do oświetlania terenu akcji ratowniczo- 
-gaśniczej w warunkach ograniczonej widoczności.

Drugą nagrodę, w kategorii najładniejszy pojazd pożarniczy wystawy, 
zdobył wóz strażacki OSP Lubiewo – Star 25 – 1973 rok. Zwycięzcy 
otrzymali puchary oraz dyplomy, a najładniejszy pojazd wystawy do-
datkowo replikę zabytkowego wozu strażackiego z grawerem. Wszyscy 
uczestnicy i wystawcy otrzymali pamiątkowe podziękowania osobiście 
od Wójta Gminy, Pana Ireneusza Kucharskiego oraz członków Komitetu 
Organizacyjnego Tomasza Giłki i Piotra Napiontka z OSP Gostycyn.

► IMPREZA PROMOCYJNA „DARY PÓL LASÓW I RZEK – PRO-
MOWANIE PROMOWANIE ZASOBÓW LOKALNEGO DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO OBSZARU RYBACKIEGO LGR „MORENKA”

Impreza odbyła się dnia 25 sierpnia 2018 r. nad jeziorem Mędromierz. 
Po mszy świętej polowej odprawionej przez miejscowego proboszcza 
Wojciecha Trapkowskiego, krótkie podziękowanie skierował Wójt Gminy 
Pan Ireneusz Kucharski. Po części oficjalnej odbyło się rozwiązanie 
wcześniej ogłoszonego konkursu pod nazwą pn. „Dary pól, lasów 
i rzek – promowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego 
obszaru rybackiego LGR „Morenka” z okazji X Dni Gminy Gostycyn. 
Komisja w składzie Ireneusz Kucharski – wójt, Anna Jagła – skarbnik, 
Michał Mróz – starosta, Marek Kilichowski – sołtys skosztowała 
trzech konkursowych potraw przygotowanych przez lokalne KGW: tj. 
klusek babcinych, kurczaka w porach oraz smażoną rybę z pietruszką 
i sosem selerowym. Ponadto sołectwa przygotowały krótkie pro-
gramy artystyczne: wiersz o miejscowości Łyskowo oraz dwa skecze 
pn. „Rolnik szuka żony” i „Lotnisko”. Ostatecznie komisja przyznała 
dwie równorzędne nagrody drugie dla sołectw Łyskowa i Wielkiego 
Mędromierza. Zwyciężyło sołectwo Gostycyn. Organizatorzy przy-

gotowali wiele atrakcji, na imprezie były pokazy dotyczące obróbki 
lokalnych wyrobów kulinarnych takich jak pokaz wędzenia wędlin  
i ryb, wyrabianie, smażenie i pieczenie swojskich ciast, klusek czy serów 
i masła, z produktów pozyskanych z domowych gospodarstw, a także 
wekowania i suszenia owoców i warzyw z naszych sadów i ogrodów 
oraz grzybów z lokalnych lasów, ponadto pokaz wyrabiania koszy wikli-
nowych i brzozowych, świec z pszczelego wosku oraz przędzenia wełny, 
pokaz robótek ręcznych na drutach, szydełku oraz haftu borowiackiego.  
Na scenie wystąpili także nasi seniorzy z Domu Dziennego Pobytu i Ewa 
Talaśka z Gostycyna. Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo ŁUKASH, 
a zabawa przy dźwiękach zespołu RYDWAN trwała do późnych godzin 
nocnych. Mieszkańcy obu sołectw pięknie i pomysłowo ustroili okolice 
dojazdu do jeziora. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem nastąpiło 
uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej drogi asfaltowej 
relacji Przyrowa – Wielki Mędromierz. Otwarcia dokonali: Wójt Gminy 
Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard 
Sucharski oraz sołtyski wsi Przyrowa Krystyna Górna i Wielkiego Mę-
dromierza Ewelina Olejniczak-Muzioł. Impreza współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, a celem jej 
było promocja, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa i akwakultury obszaru Gminy Gostycyn i LSR.

► PALINOCKA

„Palinocka” odbyła się 30 czerwca ub.r. na stadionie w Gostycynie. Impreza 
rozpoczęła się o godz. 17:00. Dzięki stoiskom przygotowanym przez 
organizatorów, plac ten zamienił się tego dnia w „Dawną Polską Wieś”.

Odwiedzić można było stoisko twórców regionalnych pn. „Targi Święto-
jańskie”, garncarza, kowala, łyżkarza, wikliniarskie z nauką wyplatania 
koszy z wikliny naturalnej i kolorowej oraz czerpania papieru. Dodatkowo 
przygotowano wicie wianków i kram zielarski. Odbyły się również pokazy 

florystyczne, przędzenia wełny i parowania kartofli. Nie zabrakło też 
wiosek tematycznych: wioska miodowa zaprezentowała swoje wyroby 
oraz pokazała nam jak wytwarza się świece, a wioska chlebowa „Jania 
Góra” przyjechała z pieczeniem podpłomyków. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Tucholi wystawiło się ze swoimi wyrobami rękodziel-
niczymi. Niewątpliwie magicznym miejscem była Komnata Świętojańska, 
w której znalazły się m.in. wróżby spełniające się podczas niezwykłej 
Nocy Świętojańskiej i niosące ukojenie na przyszłość talizmany, amulety, 
mikstury tajemne – napoje o magicznym pochodzeniu, zioła zebrane  
z okolicznych pól i lasów oraz Komnata Tajemnic – tylko dla odważnych 
i wystawa pt. „Historia Świętojanek” przedstawiająca pierwsze próby 
kultywowania tej tradycji w naszej gminie.

Na stoisku pod nazwą jadło świętojańskie była możliwość posmako-
wania zapomnianego już regionalnego jadła. Znalazły się tam jedyne  
w swoim rodzaju, staropolskie potrawy przyrządzone przez Panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich w Gostycynie. Harcerze z grupy harcerskiej 
DSH Fenix przygotowali kuchy z lubczykiem.

Uczestnicy „Palinocki” mogli obejrzeć pokazy Walk Rycerskich Kuźni 
Kultury oraz wystawę uzbrojenia z możliwością przymierzenia. Nie 
zabrakło też występów grup artystycznych z GOK Gostycyn – na sce-
nie zaprezentowali się soliści i tancerze. Szczególną atrakcją sobotniej 
Palinocki był program przygotowany przez klaunów Rupherta i Rico, 
którzy wspaniale zabawiali wszystkich przybyłych a szczególnie dzieci!

Około godz. 22:00 zaprezentowano „Misterium Ognia” w wykonaniu 
artystów Teatru „Cztery Żywioły” z Chojnic, po czym zaprezentowała 
się Grupa Ogniowa „CARNIVAL” z Łodzi. Całość zakończyła się Biesiadą 
Świętojańską z DJ-em Andrzejem z Grudziądza.

„Palinocka została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”.
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Wywiad z Panią Henryką Kamińską – 
mieszkanką Wielkiej Kloni

„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał”  
Zig Ziglar 

Pani Heniu, może na początku  opowie nam Pani w kilku zdaniach 
o swojej pasji ? W jaki sposób organizuje Pani swój warsztat pracy?

Zajmuję się haftem krzyżykowym. Używam do tego kanwy, zwy-
kłej igły oraz moliny. Można spotkać różnego rodzaju ma-
teriały, ja jednak wybieram te, które są „dobre dla moich oczu”,  
czyli z odpowiednim splotem. Ludzie pytają skąd czerpię pomysły, czy 
układam je sobie sama w głowie, oczywiście tak nie jest. Inspirację 
stanowią dla mnie wzory z gazet dotyczących haftu, wyszywania oraz 
robótek ręcznych. Jeśli spodoba mi się dany wzór, to nie jestem w stanie 
się powstrzymać przed kupnem broszurki. Podobnie jest w przypadku 
moliny, aczkolwiek przy poszczególnych wzorach znajdują się numery 
kolorów, które należy zakupić do wykonania danego obrazu. Zdarza mi 
się zaopatrywać w pasmanterii, czy też za pomocą internetu. 

Czym jest dla Pani rękodzieło?

Rękodzieło jest dla mnie moim hobby. Dzięki temu mogę się odprężyć 
i uspokoić. Zafascynowało mnie piękno wyszywanych obrazów, dla-
tego tak chętnie poddaję się temu zajęciu. Więcej czasu mam na to  
w zimie, w ten sposób się nie nudzę, zawsze mam czym zająć ręce. Robię 
to tylko dla siebie, dla wyciszenia swoich emocji. Muszę przyznać, że 
bardzo mnie to wciągnęło. Nie potrafię usiedzieć w miejscu. Poza tym, 
uważam, że będąc na emeryturze warto zrobić coś dla siebie.

Kiedy zaczęła się Pani przygoda z wyszywaniem?

To było około 10 lat temu, kiedy pojechałam w odwiedziny do mojego 
syna. Mieszkał on wówczas w Braniewie. Jego sąsiadka zajmowała się 
haftem krzyżykowym i miałam okazję obejrzeć jej prace. Tak mi się 
to spodobało, że pobiegłam szybko do sklepu, aby zakupić potrzebne 
mi materiały. Wcześniej zdarzyło mi się już robić na drutach, czy też 
wyszywać sposobem richelieu, jednak najbardziej wciągnął mnie haft 
krzyżykowy.

Jakie prace znajdują się w Pani kolekcji?

Mam już na koncie blisko pięćdziesiąt prac. Trudno mi się doliczyć, po-
nieważ bardzo dużo 
z nich podarowałam 
znajomym. Ich te-
matyka jest różno-
rodna, zazwyczaj 
wyszywam zwie-
rzęta, krajobrazy, 
martwą naturę czy 
też motywy religijne. 
Często wykonuję ob-
razy pamiątkowe na 
różne okoliczności, 
np. komunię czy też 
urodziny.

Czy pamięta Pani 
swój pierwszy sa-
modzielnie wyko-
nany obraz?

Moim pierwszym samodzielnie wyszytym rękodziełem była praca pn. 
„Domek na wsi”, jednak najbardziej w pamięci utkwił mi drugi obraz pn. 
„Sianokosy”, nad którym spędziłam aż 3 miesiące, głównie ze względu 
na rozmiar. Taką pracę w swoich zbiorach miała sąsiadka syna. Tak mi 
się spodobała, że postanowiłam też mieć ją w swojej kolekcji. Było to  
niezwykle pracochłonne zajęcie, gdyż obraz ten składał się z wielu detali. 

Czy udało się Pani „zarazić” kogoś swoją pasją?

Pewnego lata przyjechali do mnie na wakacje  wnukowie. Jeden z nich 
– Maksymilian widział jak wyszywam i poprosił, abym go nauczyła. 
Na początku wyhaftował prosty wzór gwiazdy betlejemskiej, do której 
dorobiłam tylko tło. Gdy jego tata, a mój syn – Piotr to zobaczył, też 
chciał spróbować. U wnuka zainteresowanie rękodziełem nie trwało 
długo, lecz syn zainteresował się tym na dobre. Obecnie ma już sporo 
prac w swoim dorobku, głównie są to różnorodne marki samochodów, 
aczkolwiek zdarzyło mu się wyszyć niezwykle trudny obraz pn. „Bitwa 
pod Grunwaldem”. Wymieniam z synem wzory, także dzięki niemu 
moje dzieła są oprawione.

Nad czym obecnie Pani pracuje?  Czy jest to tylko haft krzyżykowy?

Poza wyszywaniem, zajmuję się także tworzeniem kartek okoliczno-
ściowych z papieru. Pomysły na nie znajduję głównie w Internecie, 
jednym z nich jest technika Quilling. Lubię także tworzyć ozdoby 
z wikliny papierowej, akurat z tą techniką zapoznałam się kilka lat 
temu na warsztatach w świetlicy wiejskiej w Wielkiej Kloni. Poza 
tym, ostatnio na święta Bożego Narodzenia spróbowałam swoich sił  
w zdobieniu plastikowych bombek, co zaprezentowałam na warsztatach  
w Bibliotece Publicznej w Gostycynie. 

Proszę jeszcze na koniec powiedzieć – czego życzyłaby Pani sobie 
w Nowym Roku?

W Nowym Roku  życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności 
oraz spokoju. A sobie jak i takim pasjonatom jak ja, życzyłabym, aby 
powstał klub rękodzieła, dzięki któremu ta działalność mogłaby się 
rozwijać i kształcić kolejne pokolenia. Zależy mi na tym, aby nigdy nie 
zanikło wyszywanie i inne rękodzieło. Na wsi tym bardziej powinno 
się o to dbać.

Dziękuję za rozmowę i życzę Pani, aby ta pasja trwała jak najdłużej.

Ja również dziękuję. 

Rozmawiała Katarzyna Henszczyk

ZESPÓŁ GRAVEL GARDEN

► Z CZŁONKAMI ZESPOŁU, O JEGO HISTORII I OSIĄGNIĘCIACH 
ROZMAWIAŁA BARBARA PIASECKA

Jaka jest historia zespołu?

Historia jest dość banalna, jak to często bywa kilku ludzi posta-
nowiło coś zbudować... i tak wiosną 2013 nastąpiło zawiąza-
nie akcji. Formowanie pełnego składu trwało kilka miesięcy, 
a pierwszy koncert „urodził” nam się dokładnie po 9 miesiącach. Od tego 
czasu skład się zmieniał kilkukrotnie, do dziś przez zespół przewinęło 
się kilkanaście osób. Mimo tej zmienności w naszym graniu zawsze 
jest duże zaangażowanie i regularność, więc pół żartem – pół serio 
mówimy o sobie „kolektyw o dość zmiennym składzie”. 

Jaki jest skład kapeli i kim są członkowie?

Obecnie gramy w pięcioosobowym składzie:
Magda Kunca – wokal,
Dariusz Piasecki – gitara,
Damian Kolassa – saksofony, klawisze,
Bartosz Jabłoński – bas, klawisze,
Miłosz Wytrążek  – perkusja.

Zespół tworzą ludzie w bardzo różnym wieku, będący w życiu prywat-
nym na różnych etapach, a w życiu zawodowym na różnych szczeblach 
kariery. Mamy w składzie studentkę lingwistyki (więc może niedługo 
coś zaśpiewamy po rosyjsku), mamy ludzi związanych z hydrauliką 
siłową, meblarstwem i budownictwem, a nawet członka Orkiestry 
Reprezentacyjnej Lasów Państwowych.

Jaki rodzaj muzyki gracie?

Bazą chyba jednak jest rock, więc można powiedzieć, że gramy „rocka 
z wycieczkami w inne rejony”. Śmiało zapuszczamy się tam gdzie nas 
jeszcze nie było. Słyszeliśmy już o sobie: „gracie rocka klimatycznego”, 
„gracie nie wiadomo co”, „trudno Was zaszufladkować”. Ciągle szukamy 
własnego stylu, ale właśnie to jest najciekawsze i chyba nie chcemy 
naszej muzie nadać ostatecznego kształtu bo się wkradnie nuda  
i rutyna. Pływamy w jednym jeziorze ale dość dużym.

Skąd bierzecie inspiracje?

Wychowywaliśmy się w różnych epokach muzycznych, grywaliśmy  
w różnych kapelach, słuchamy różnej muzy. Są wśród nas fani klasycz-
nego hard rocka i metalu, są ludzie lubiący rocka progresywnego czy 

wręcz nowoczesną elektronikę, niektórzy słuchają dobrego polskiego 
rocka czy jazzu. Nasza muzyka to długi ciąg inspiracji przepuszczonych 
przez własną wrażliwość.

Jak często koncertujecie i gdzie?

6-8 koncertów w ciągu roku. Niestety liczne obowiązku zawodowe, 
uczelniane i rodzinne powodują, że nie gramy tak często jak byśmy 
chcieli. Wiosna, jesień i zima to tzw. „puby”, w sezonie letnim większe 
„plenery”.

Jakie są Wasze największe osiągnięcia?

Kwiecień 2017 –  „Nagroda Publiczności” przeglądu „KATAR” w Toruniu 
(największy tego typu konkurs w regionie),

Październik 2017 – wyróżnienie jurorów na przeglądzie „JASZCZUR” 
w Lisewie,

Zespół supportował koncerty min. „Brathanków” i Mateusza Ziółko.

Jakie macie plany na przyszłość?

Aktualnie zamknęliśmy się w „Czarnym Pokoju” (nasza sala prób na 
poddaszu w GOK-u) i pracujemy nad kilkoma premierowymi utwo-
rami. W końcu też zdecydowaliśmy się na poważny krok i planujemy 
wydawnictwo płytowe. Na dzień dzisiejszy myślimy o małej EP-ce 
promocyjnej z 4-5 premierowymi nagraniami. Taki mini album być 
może pozwoli nam nieco szerzej zaistnieć. Zagraliśmy też po 5 latach 
przerwy w Gostycynie na 27. finale WOŚP. Bardzo lubimy te imprezy, 
bardzo chętnie się angażujemy. W dalszej perspektywie na pewno 
chcemy dalej urozmaicać nasz repertuar, chcemy naszą muzykę ciągle 
„unowocześniać”, stąd permanentne inwestowanie w sprzęt i odważne 
próby łączenia odległych gatunków i stylistyk.

Skąd nazwa żwirowy ogród (GRAVEL GARDEN)?

Od początku chcieliśmy żeby nasza muzyka była różnobarwna, niejed-
noznaczna, taka trochę jak naturalistyczny, nieco dziki ogród. Jednak 
żeby nie było aż tak „cukierkowo” chcieliśmy też, żeby było troszkę 
szorstkości, chropowatości, kontrastu, asymetrii, żeby nie było tak bardzo 
geometrycznie. Od początku unikaliśmy i unikamy bycia produktem 
„skończonym” – czyli wszystko dokładnie tak jak w żwirowych czy 
japońskich ogrodach i stąd pomysł, żeby zespół nazwać właśnie tak. 
Poza tym w pierwszym składzie było aż dwóch „Piasków” więc nie było 
opcji żeby elementy geologii nie pojawiły się w nazwie.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów!
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RADA GMINY GOSTYCYN

► INFORMACJA Z PRACY RADY GMINY GOSTYCYN

W okresie od 15 lutego 2018 r. do 24 stycznia 2019 r. 

VII kadencja

W powyższym Rada Gminy odbyła 11 sesji, na których podjęto 83 
uchwały.

Uchwałami podjętymi w czasie od 15 lutego 2018 r. do 18 paź-
dziernika 2018 r. (VII kadencja Rady Gminy) były m.in.:

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

- w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” 
w Gostycynie,

- w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
budżetu gminy na cele ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę 
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach 
mieszkalnych,

- w sprawie przyjęcia Programu „Koperta życia”,

- w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2017 Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie,

- w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze,

- w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gostycyn w 2018 roku”,

- w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 wydzielonego frag-
mentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie 
(gm. Gostycyn),

- w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gostycyn,

- w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, 

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok,

- w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Gospodarstwa Rolnego Ka-
mienica Sp. z o. o. do ANR Oddział Terenowy w Bydgoszczy w sprawie 
prośby o przesunięcie terminu wyłączenia gruntów w 2018 r., zadekla-
rowanych w oświadczeniu o przyjęciu zaproponowanych wyłączeń do 
umowy dzierżawy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa w Kamienicy, 
z dnia 18 sierpnia 1995 r., w ilości 98,2193 ha, o jeden rok do 2019 r.,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu,

- w sprawie udzielenia dotacji celowych Powiatowi Tucholskiemu na 
remont chodników i dróg powiatowych,

- w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gostycynie,

- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywil-
noprawnego o ustanowieniu Klastra Energii „Klaster Ziemi Powiatu 
Tucholskiego” Gmina Gostycyn,

- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Gostycyn,

- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych na terenie gminy Gostycyn oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

- 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,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 
Gostycyn w Gminie Gostycyn, 

- w sprawie przystąpienia Gminy Gostycyn do Projektu, planowanego 
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.1 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne 
(z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Nr RPKP.03.01.
00-IZ.00-04-212/18

- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gostycyn,

Ponadto na sesjach w ciągu 2018 roku Rada uchwalała zmiany  
w budżecie Gminy Gostycyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Na sesjach odbytych w ciągu roku radni zapoznali się z:

1) „Sprawozdaniem z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wraz z analizą wydatków za 2017 rok”;

2) „Sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Gminy Gostycyn za 
2017 rok”;

3) Przyjęli plany pracy komisji Rady Gminy na 2018 rok;

4) „Informacją o planowanych inwestycjach drogowych oraz realizacji 
zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, z uwzględnieniem 
dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych”;

5) „Informacją z działalności i funkcjonowania instytucji kultury na 
terenie Gminy Gostycyn”;

6) „Sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gostycynie za 2017 r.”;

7) „Informacją dotyczącą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych 
działających na terenie Gminy Gostycyn za rok 2017”;

8) „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 20167 dla gminy Gostycyn”;

9) „Informacją z realizacji programu współpracy za rok 2017 z organi-
zacjami pozarządowymi”; 

10) „Informacją o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego, plany 
i zamierzenia w tym zakresie”;

11) „Informacją w sprawie organizacji letniego wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Gostycyn w 2018 roku”;

12) „Informacją z realizacji uchwał Rady Gminy za 2017 rok”; 

13) „Informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych”;

14) „Informacją z działalności Rady Gminy VII kadencji w latach 2014-2018”;

15) „Informacją o realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gostycynie za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.”;

16) „Informacją o realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gostycynie za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.”;

17) „Informacją z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz 
stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie”;

18) „Sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gosty-
cynie za I półrocze 2018 r”;

19) „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gostycyn za I pół-
rocze 2018 r.”.

W wyniku przeprowadzonych dnia 21 października 2018 r. wyborów 
samorządowych Radnymi Gminy Gostycyn VIII kadencji zostali wybrani:

Adam Cymerys, Katarzyna Henszczyk, Jerzy Kądziela, Grażyna 
Kida, Józef Kloska, Andrzej Kłos, Dorota Konkolewska, Marek 
Kwasigroch, Grzegorz Lorczak, Jan Misiak, Jerzy Ochała, Mateusz 
Sass, Joanna Sobczyk, Ryszard Sucharski i Jadwiga Zwolińska.

VIII kadencja

Na I sesji odbytej 19 listopada 2018 r. wszyscy radni złożyli ślubowanie 
i objęli mandat radnego Gminy Gostycyn.

Uchwałami podjętymi przez Radę Gminy VIII kadencji były m.in.: 

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gostycyn,

w wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy został 
pan Ryszard Sucharski.

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gostycyn,

w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Gminy 
zostali pan Andrzej Kłos i pan Jan Misiak.

- w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy 
Gostycyn,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Wyszczególnienie Stawki lokalne

Grunty:

a) zw. z działalnością gospodarczą 0,84

b) pod wodami pow. stoj. lub płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych od 1 ha

4,55

c) pozostałe 0,30

d) ozn. symbolem Bi 0,47

e) niezab. objętych obszarem rewitalizacji 2,98

Budynki:

a) mieszkalne 0,72

b) zw. z działalnością gospodarczą 15,10

c) kwalifikowane ziarno siewne  10,60

d) świadczenia zdrowotne 4,61

e) pozostałe 7,65

f) budynki gospodarcze 4,24

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

Powyższą uchwałą obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004) 
z kwoty 54,36 zł za 1 q do kwoty 46,00 zł za 1 q.

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gostycyn na 2019 rok,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gostycyn,

- w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gostycyn,

- w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2019, 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn,

- w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gostycyn,

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

- w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” 
w Gostycynie,

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY GOSTYCYN
kadencja 2018-2023

Sołectwo Bagienica – Sabina Sobczyk tel. 661 841 026
Sołectwo Gostycyn – Jerzy Ochała tel. 692 906 097
Sołectwo Kamienica – Magdalena Napiontek tel. 695 580 522 
Sołectwo Łyskowo – Marek Kilichowski tel. 668 188 218 
Sołectwo Mała Klonia – Barbara Nahorska tel. 52 33465 80
Sołectwo Piła – Mariusz Pik tel. 605 591 578 
Sołectwo Pruszcz – Ewa Jawor tel. 883 337 027
Sołectwo Przyrowa – Krystyna Górna tel. 606 596 083
Sołectwo Wielka Klonia – Katarzyna Henszczyk tel.  664 539 835
Sołectwo Wielki Mędromierz – Barbara Kasica-Kołomyjska  
                                               tel. 663 250 950

Radni Gminy Gostycyn w kadencji 2019-2024
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OCHRONA ŚRODOWISKA

► PODSUMOWANIE AKCJI USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄ-
CYCH AZBEST PO NAWAŁNICOWYCH WYDARZENIACH

Z dniem 31.08.2018 r. w Gminie Gostycyn oficjalnie zakończył się pro-
gram dotacji do utylizacji wyrobów zawierających azbest, dla osób po 
ubiegłorocznej nawałnicy (11 sierpień 2017 r.). Dzięki temu z terenu gminy 
zutylizowano dodatkowo 293,193 Mg (t) azbestu. Całkowita wartość 
zadania polegającego na utylizacji azbestu wyniosła prawie 370.000 zł.

Warto wspomnieć, iż w kwocie dotacji znajdowała się również do-
datkowa pula środków, które samorząd gminy Gostycyn jako jeden  
z nielicznych (informacja pozyskana z WFOŚiGW), pozyskał bezpośred-
nio dla mieszkańców gminy, którzy brali udział w I edycji programu  
(grudzień 2017).

Łączną kwotę prawie 110.000 zł rozdysponowano na 97 beneficjentów.

Dotacja do utylizacji azbestu wyniosła 300 zł za 1Mg zutylizowanego 
odpadu.

Samorząd gminy pozyskał 100% dotację na realizację zadania od 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu.

Podsumowując zadanie należy porównawczo stwierdzić, iż skalę szkód 
spowodowanych nawałnicą można odnieść średnio do ok 10 letniego 
okresu, w którym gmina corocznie pozyskiwała dotację do utylizacji 
azbestu. Oznacza to, że tylko w ciągu roku z terenu gminy zutylizowano 
więcej azbestu niż przez ok 10 ubiegłych lat.

► PRZYGARNIJ PSA

Przypominamy, iż zgodnie z ustawowymi wymaganiami, określonymi 
w ustawie o ochronie zwierząt, obowiązkiem Samorządów Gmin jest 
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym.

Wywiązując się z w/w obowiązku, kierując się przy tym przyjętym 
gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi, Gmina 
zorganizowała doraźny punkt adopcyjny zlokalizowany przy Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gostycynie.

Każdy pies, który trafia do w/w punktu adopcyjnego, przechodzi 
pod nadzorem lekarza weterynarii okres 14 dniowej obserwacji (tzw. 
kwarantanny), po czym zostaje założona dla niego dokumentacja 
identyfikująca zwierzę oraz książka zdrowia, w której odnotowane są 
wszystkie czynności podjęte przez lekarza (m.in. szczepienia, odroba-
czenia, odpchlenia).

Jeżeli ktoś z Państwa chce zaadoptować psa prosimy o kontakt z punktem 
adopcyjnym – stanowisko ds. ochrony środowiska tut. urzędu pokój 
nr 6, tel. 52 33 67 313.

Aktualna liczba zwierząt znajdujących się pod opieką Gminy, przeznaczo-
nych do adopcji znajduje się na stronie internetowej www.gostycyn.pl 
link PRZYGARNIJ MNIE.

► TWÓJ PIES – TWOJE OBOWIĄZKI!

W związku z powtarzającymi się przypadkami w zakresie nieprawi-
dłowości właściwego utrzymania psów przez ich właścicieli, a w tym 
również zaewidencjonowanych przypadków pogryzień, przypominamy, 
iż m.in. w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gostycyn istnieją zapisy normujące kwestię obowiązków osób 
posiadających zwierzęta domowe, a w szczególności posiadających psy.

Rozdział IV w/w regulaminu stanowi:

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zacho-
wania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad 
swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, 
utrzymania i ewentualnego leczenia.

3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy 
reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Gostycyn w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostycyn”.

4. Zwierzęta gospodarskie winny być odpowiednio zabezpieczone przed 
możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości. Zwolnienie przez 
właściciela nieruchomości zwierzęcia z uwięzi na terenie nieruchomości 
może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona 
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wyklucza-
jący dostęp osób trzecich, oraz odpowiedniego oznakowania tabliczką 
ze stosownym ostrzeżeniem o występowaniu zwierzęcia, zawieszoną 
bezpośrednio przy wejściu na posesję.

5. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas 
sezonu letniego mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, 
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach  
i innych miejscach publicznych.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt, 
zobowiązani są do stałego dozoru nad zwierzętami poprzez:

- prowadzenie zwierzęcia (w tym psów) na uwięzi, a psów wykazujących 
agresywność i ras psów uznanych w odrębnych przepisach za agresywne 
dodatkowo w kagańcu;

- natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 
parkach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspól-
nego użytku; nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których 
przewodnikiem jest pies. Nieczystości umieszczone w opakowaniach 
ulegających biodegradacji mogą być deponowane w pojemnikach na 
odpady komunalne.

Zwierzęta gospodarskie (w tym również psy) nie powinny stwarzać 
zagrożenia, bądź być uciążliwymi dla użytkowników placów zabaw, 
boisk, terenów rekreacyjnych itp. i innych terenów użyteczności pu-
blicznej np. plaż.

Na zakończenie należy pamiętać o obligatoryjnym obowiązku corocz-
nego szczepienia  psów.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w kwestii znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej: www.gostycynlas.pl lub pod nr tel. 
52 3367 313.

UWAGA!

Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w Regulaminie grozi kara 
grzywny (wg art. 54, 74 /oraz innych/ Kodeksu Wykroczeń) lub 
skierowaniem do Sądu Rejonowego w Tucholi wniosku o ukaranie!

► NIE TRUJ!

Nie przypadkowo użyto takiego sformułowania jako tytuł niniejszego 
artykułu, gdyż jak co roku o tej porze, do tut. urzędu wpływa szereg 
zgłoszeń w zakresie podejrzenia spalania w domowych instalacjach 
centralnego ogrzewania substancji niedozwolonych.

Skala problemu jest niezwykle znacząca. Tylko w tym roku do naszego 
urzędu wpłynęło ok 10 zgłoszeń w tym zakresie. Niestety, w procederze 
spalania w kotle substancji niedozwolonych, na nic mają się również 
parametry technicznie i typy kotła deklarowane przez producentów.  
Wystarczy w porze wieczorowej wyjść na spacer w centrum miejscowości 
aby doświadczyć powyższego. Czy można zatem mówić w takich przypad-
kach o braku świadomości właściciela nieruchomości, który pali śmieci  
w kotle? Zdecydowanie nie. Dowodzą to kontrole, które przeprowadzamy. 
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Chcąc lepiej walczyć o nasze zdrowie, Gmina Gostycyn zdecydowała się 
podjąć bardziej radykalne kroki w postaci poddania pod analizę poten-
cjalnych źródeł trucicieli. W tym celu, w pierwszej kolejności zostanie 
przeanalizowany strumień odpadów komunalnych przekazywanych 
miesięcznie firmie wywozowej. Analiza składu odpadów przekazywa-
nych do wywozu zdecydowanie przybliży nas do wyjaśnienia „zagadki” 
w jaki sposób podmiot zagospodarowuje przede wszystkim odpady  
z worków kol. żółtego. Ustalenie powyższego jest możliwe w związku  
z prowadzeniem przez firmę wywozową spisów monitoringowych comie-
sięcznej frakcji przekazywanych odpadów przez każdego mieszkańca. 
Z tegoż powodu utworzyliśmy na okres zimowy specjalną skrzynkę 
podawczą, w której każdy mieszkaniec borykający się z problemem, 
może w sposób anonimowy poinformować nas o sprawie. Skrzynka 
„NIE TRUJ” zainstalowana jest w ciągu komunikacyjnym na scho-
dach do Urzędu Gminy Gostycyn.

►  JAK PALENIE MA ZNACZENIE – UCZYMY SIĘ PALIĆ OD NOWA!

Chcemy, żeby zima 
nie śmierdziała dy-
mem? Każdy, kto ma 
piec, kocioł albo ko-
minek, natychmiast 
może zacząć palić  
w nim praktycznie bez 
dymu – co oznacza 
jak pokazują badania,  

o 50-80% czyściej i nie dość, że nic nie kosztuje, to jeszcze pozwala 
oszczędzić do ok. 30% opału – bo skoro lepiej dopala się paliwo, to 
powstaje z niego więcej ciepła. Wystarczy zastosować opisaną poniżej 
technikę palenia bez kopcenia.

Dym i smród to błąd w sztuce  
obsługi pieca

Stare piece nie kopcą ze starości – kopcą dlatego, że źle w nich palimy. 
Źle – mimo że tak palą “wszyscy, od zawsze”. Źle, bo w tej metodzie 
paliwo smaży się zamiast poprawnie i w całości spalać. Fachowo proces 
ten nazywa się suchą destylacją i nie ma nic wspólnego ze spalaniem. 
To jest odgazowanie węgla/drewna i wysłanie większości tych (palnych) 
gazów do atmosfery.

►  JAK ZACZĄĆ PALIĆ BEZ KOPCENIA – PALENIE OD GÓRY

Jeśli w tym samym piecu, to samo paliwo podpalisz od dru-
giej strony, układając rozpałkę na wierzchu stosu paliwa – wte-
dy to jest zupełnie inna historia: opał zapala się stopniowo,  
w sposób kontrolowany, tak jak świeca – a nie jak w tradycyjnej metodzie, 
niczym stodoła po wrzuceniu koktajlu Mołotowa. Żar pomału podgrzewa 
tylko niewielką część paliwa, która się z nim styka. Palne gazy uwalniane są  
w niewielkich ilościach a warstwa żaru daje wysoką temperaturę,  
w której wszystkie one dopalają się do przejrzystych spalin nim odlecą 
do komina. Efekt: ktoś przechodząc ulicą będzie miał trudność dostrzec, 
że cokolwiek jest palone.

ODPADY

► INFORMACJA O KONIECZNOŚCI DOKONYWANIA AKTUALIZACJI 
DANYCH OKREŚLONYCH W DEKLARACJACH ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Gostycyn przypomina o obowiązku aktualizacji danych 
zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

Każda zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość powinna 
być zgłoszona, poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Urzę-
dzie Gminy Gostycyn, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany:

- ilości osób zamieszkałych na nieruchomości (narodziny dziecka lub 
zgon osoby zamieszkałej na nieruchomości);

- zmiana miejsca zamieszkania;

- sprzedaż nieruchomości;

- zmiana sposobu zbierania odpadów (segregowanie / niesegregowanie 
odpadów);

- zmiana właściciela nieruchomości.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostycyn,  
ul. Bydgoska 8, pokój nr 6 lub telefonicznie po nr. 52 336 73 13  
w godz. 7.15-15.15, e-mail: gostycyn@las.pl

► BEZPŁATNA ZBIÓRKA PRZEPRACOWANEGO OLEJU ORAZ ZU-
ŻYTYCH OPON OD CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH ORAZ 
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Urząd Gminy w Gostycynie informuje, iż zbierane będą przepracowane 

oleje silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne oraz filtry: oleju, paliwa, 
powietrza. Przy oddaniu przepracowanego oleju istnieje możliwość 
oddania również filtrów i baniek (bańki w ilości nie przekraczającej 
ilość oddanego oleju, filtry – 1 szt. na każde oddane 10 litrów oleju)  
oraz zużyte opony od ciągników i maszyn rolniczych oraz samochodów 
ciężarowych.

Firma odbierająca oleje dysponuje również pompą, dzięki której można 
wyciągnąć olej z beczek oraz większych opakowań.

Orientacyjny termin zbiórki podany będzie na bieżąco na stronie 
internetowej www.gostycyn.pl oraz na tablicach ogłoszeń w po-
szczególnych sołectwach.

Osoby zainteresowane oddaniem ww. odpadów proszone są o zgłaszanie 
się do sołtysa wsi lub do Urzędu Gminy w Gostycynie, stanowisko ds. 
gospodarowania odpadami – I piętro, pokój nr 6, tel. 52 336 73 16.

Każdy, kto przekaże przepracowane oleje, opakowania po olejach  
i filtry otrzyma Kartę Przekazania Odpadów stanowiącą potwierdzenie 
prawidłowego zbycia.

► KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Urząd Gminy w Gostycynie informuje, że Przedsiębiorstwo Komunalne 
w Tucholi Sp. z o.o., przy odbiorze odpadów komunalnych, na bieżąco 
dokonuje kontroli zawartości pojemników na odpady zmieszane oraz 
worków do selektywnej zbiórki.

UWAGA!

W przypadku wielokrotnego stwierdzenia nieprawidłowego se-
gregowania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Gostycyn jest 
zobowiązany naliczyć opłatę jak za zbieranie odpadów zmieszanych 
(opłata wyższa). 
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Przypominamy, że na terenie Gminy Gostycyn obowiązuje następująca 
kolorystyka worków na odpady segregowane:

KOLOR NIEBIESKI – „PAPIER”  – odpady z papieru, w tym tektury, 
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

KOLOR ZIELONY – „SZKŁO” – odpady ze szkła, w tym odpady opa-
kowaniowe ze szkła;

KOLOR ŻÓŁTY – „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – odpady  
z metali, w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzywa 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

KOLOR BRĄZOWY – „BIO”  – odpady ulegające biodegradacji.

Wywóz tych odpadów  następuje zgodnie z harmonogramem wywozu, 
który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. 

W przypadku większej ilości odpadów segregowanych dodatkowe worki 
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8, Biuro 
Obsługi Interesanta, I piętro.

► ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MARCA 2019 r. 

Wójt Gminy Gostycyn zawiadamia, że Rada Gminy Gostycyn w dniu  
24 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty. 

Podjęta Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 
2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej 
opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. poz. 577.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi obowiązują od 1 marca 2019 roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na 
nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamiesz-
kujących nieruchomość oraz stawki opłaty.      

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące 
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości  
26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć) miesięcznie od osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość 

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł (słownie: 
trzynaście) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych ustalono następu-
jące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne na których odpady są zbierane i odbierane  
w sposób nieselektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 110/120 l – 49,00 zł,

2) 240 l – 82,00 zł,

3) 1100 l – 293,00 zł,

4) 7 m3 – 923,00 zł,

5) za worek 80 l na zmieszane odpady komunalne – 43,00 zł.

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 110/120 l – 35,00 zł,

2) 240 l – 57,00 zł, 

3) 1100 l – 195,00 zł,

4) 7 m3 – 615,00 zł,

5) za worek 80 l na odpady komunalne – 25,00 zł.

Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana jest na 
podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, rada gminy uchwaliła ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1) przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny – 100 zł za rok,

2) przy zbieraniu odpadów w sposób nieselektywny – 140 zł za rok 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy uiszczać 
w następujących terminach:

1) z dołu bez wezwania, kwartalnie – za trzy miesiące kalendarzowe, 
w terminach:

– za I kwartał do 15 marca danego roku,

– za III kwartał do 15 września danego roku,

2) z góry bez wezwania, kwartalnie – za trzy miesiące kalendarzowe, 
w terminach:

– za II kwartał do 15 maja danego roku,

– za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wnoszona będzie przez właścicieli tych nieruchomości z góry bez we-
zwania, w trzecim kwartale, w terminie do 15 września danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się u sołtysa 
wsi lub przelewem na rachunek bankowy, nr konta:  

74814400052003003011240001  
BS Koronowo o/Gostycyn

Wzór deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie  od-
padami  komunalnymi jest  dostępny  na stronie internetowej  
www.gostycyn.pl w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi  
w gminie Gostycyn.

Formularze deklaracji w wersji papierowej są dostępne również do 
pobrania w Urzędzie Gminy Gostycyn, pokój nr 6.

► ANALIZY WYNIKÓW ZASOBNOŚCI ZŁÓŻ WODY GRUNTOWEJ 
W GMINIE

Już z początkiem lata ub.r. informowaliśmy o ogromnym deficycie 
zasobów wód głębinowych, mogących zaspokoić zastraszająco szybko 
wyczerpywalne pokłady studni głębinowych w Wielkim Mędromierzu.

Przypomnijmy, iż studnie głębinowe zlokalizowane w miejscowości 
Wielki Mędromierz zaspokajają od blisko 40 lat potrzeby bytowe PN 
części gminy Gostycyn (tj. miejscowości Łyskowo, Wielki Mędromierz, 
Przyrowa, Przyrówka oraz część ulicy Tucholskiej i Pilskiej w Gostycynie). 
Niestety, z początkiem lata po rutynowej analizie odczytu zasobów 
wody w ujęciu, okazało się, iż zwierciadło lustra wody kształtuje się 
na niespotykanym dotychczas poziomie wód tj. mniejszym niż 2 m od 
poziomu posadowienia filtrów pomp.

Sytuacja ta pogarszała się w zasadzie przez cały okres letni. Tegoroczna 
susza mimo licznych apelów o racjonalnym wykorzystaniu wody spo-
wodowała jeszcze większe zużycie wody niż zazwyczaj o tym czasie.

Widząc skalę poboru wody, podjęto kroki polegające na odciążeniu 
źródła od szacunkowo największych podmiotów mogących mieć wpływ 
na jej kształtowanie. W związku z powyższym, przepięto w inne ujęcie 
wody (tj. Pruszcz) część podmiotów zlokalizowanych w Gostycynie.  

Równolegle do powyższych działań zlecono hydrologom poszukiwania 
możliwości budowy nowych studni.   

Analizując prace badawcze nad możliwościami poboru złóż wody 
podziemnej, pojawiły się nowe, obiecujące perspektywy budowy sta-
cji hydroforni w miejscowości Kamienica. Wstępne badania określają 
bogatą zasobność złoża wody w nieczynnych odwiertach, które nie 
były eksploatowane od wczesnych lat 80.

Niestety, same istniejące otwory studzienne oraz określenie zasobów 
nie wystarcza aby zapewnić bezpieczeństwo wodociągowe dla PN 
części gminy.

W tym zakresie pojawiają się pierwsze wnioski aby oprócz zasadności 
budowy całej infrastruktury hydroforni, wybudować dodatkowo kolektor 
przesyłowy na odległość ok 8 km do miejscowości Wielki Mędromierz.

Na dzień dzisiejszy Gmina zmuszona była do wyasygnowania oprócz 
środków na dokonanie poszukiwań złóż wody, środki na zasilanie 
studni w energię elektryczną. Szacunkowo tylko do dnia dzisiejszego 
na powyższe działania wydano przeszło 50.000 zł.

Obecnie Gmina poszukuje możliwości finansowych na rozwiązanie 
problemu. Wstępne analizy kosztorysowe wskazują, iż budowa nowych 
hydroforni wraz z budową magistrali wodociągowej może wynieść ok. 
3,5 mln zł.

PHU KAMIONKA

► ZBIORNIK RETENCYJNY DO WODY PITNEJ W BAGIENICY

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamionka w Gostycynie  
w ubiegłym roku zakupiło zbiornik retencyjny o objętości 50m3 na 
uzdatnioną wodę pitną w miejscowości Bagienica. Aby uniknąć dodat-

kowych kosztów spółka wybrała 
tańszą opcję zbiornika za cenę  
64,5 tys. zł. Wykonanie izola-
cji termicznej i zewnętrznego 
płaszcza ochronnego zostanie 
wykonane we własnym zakresie. 
Inwestycja wpłynie na koszty 
utrzymania sieci wodociągowej.

► NOWY ZESTAW HYDROFO-
ROWY W PILE

Na stacji uzdatniania wody  
w Pile, na początku roku 2019 
zamontowano zestaw hydrofo-
rowy produkcji firmy Grundfos  

1. Odkręcamy ją chcąc się napić napoju

2. Szklana lub plastikowa na napoje

3. Pojazd, który wywozi śmieci

4. Wydostaje się z komina

5. Jak w skrócie mówi się na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

6. Niepotrzebne lub zniszczone materiały papiernicze

7. Kolor pojemnika na papier

8. Potrzebny do życia

9. Inaczej sortowanie

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj ukryte w niej hasło1
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typ Hydro Multi E-3 CR, w skład którego wchodzą 3 pompy. Poprzednie 
pompy nie nadawały się już do dalszej eksploatacji. Zestaw tego typu 
pomp przeznaczony jest do tłoczenia i podnoszenia ciśnienia czystej 
wody w sieci wodociągowej. Ponadto służy do utrzymania stałego 
ciśnienia bez względu na zmiany wahania przepływu.

► DESZCZÓWKI NIE WPROWADZAMY DO KANALIZACJI SANITARNEJ!

Odkąd sieć kanalizacji sanitarnej podłączona jest do systemu oczysz-
czalni ścieków w Tucholi nie możemy pozwolić na narażanie gminy na 
ogromne koszty, które ponosi za neutralizację ścieków w oczyszczalni  
w Tucholi. W obecnej chwili gmina płaci Przedsiębiorstwu Komunalne-
mu w Tucholi za ilość ścieków wskazaną na przepływomierzu. Niestety 
ilość ścieków jest znacznie wyższa niż ta, za którą płacą mieszkańcy!

Jednoznaczną przyczyną jest wprowadzanie dodatkowych wód, 
w tym z deszczówek i drenaży do kolektora kanalizacji sanitarnej!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych i wód 
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wobec powyższego, jeśli z Państwa posesji wody deszczowe i wody 
drenażowe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej wzywamy do 
niezwłocznego zlikwidowania takiego przyłącza.

Na mocy art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków pracownicy P.U.H. Kamionka Sp. z o.o. 
prowadzić będą systematyczne kontrole pod kątem przestrzegania  
w/wym. przepisów prawa.

Prezes

Wiesława Błach

► TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków wprowadziła szereg istotnych zmian  
w procedurze przygotowywania i zatwierdzania taryf cen i stawek opłat 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały zobligowane 
do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie 

przedmiotowych taryf. Przedłożony przez Przedsiębiorstwo Usługowo- 
-Handlowe Kamionka w Gostycynie projekt wniosku dotyczący 
terenu Gminy Gostycyn został zatwierdzony przez Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na mocy decyzji                                              
nr GD.RET.070/115/D3/2018.KC (decyzja dostępna jest na stronie 
internetowej www.kamionkagostycyn.pl).

Poniżej przedstawiamy wysokość cen oraz stawek opłat obowiązujących                                             
w I okresie obowiązywania taryf,  tj. od 14.11.2018 r. – 13.11.2019 r.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczana wodę: 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena/stawka za 1m3

1.
Grupa 1– wszyscy odbiorcy pobie-
rający wodę z urządzeń wodociągo-
wych sprzedawcy.

2,99 zł – netto/ 1m3

3,23 zł – brutto/1 m3

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena/stawka za 1m3

1.

Grupa 1– odbiorcy usług wpro-
wadzających ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych z terenu wsi Gosty-
cyn, Kamienica, Pruszcz, Bagienica, 
Mała Klonia, Wielka Klonia, Wielki 
Mędromierz i Łyskowo

6,95 zł – netto/ 1m3

7,51 zł – brutto/ 1m3

2.

Grupa 2 – odbiorcy usług wprowa-
dzających ścieki do urządzeń kana-
lizacyjnych z terenu wsi Przyrowa  
i Przyrówka

5,10 zł – netto/ 1m3

5,51 zł – brutto/ 1m3

Wyniki jakości badań wody dostępne są na stronie internetowej  
www.kamionkagostycyn.pl

OSP MAŁA KOLONIA
► NOWY SAMOCHÓD POŻARNICZY DLA OSP MAŁA KLONIA

Pod koniec 2018 r., dzięki staraniom strażaków ochotników we współ-
pracy z samorządem gminy, jednostka OSP Mała Klonia wzbogaciła się 
o nowy wóz bojowy. Auto, pojazd specjalny pożarniczy marki Renault 
Midliner M210, GBA 3/16, rocznik 1996, auto pochodzi z Francji  
z rejonu Bordeaux z tamtejszej Straży Pożarnej. Samochód sprowa-
dziła i dostosowała do polskich norm firma Prefekt z Nakonowa 
koło Kruszyna. Auto posiada m.in. autopompę Camiva o wydajności  
1600 l/min., zwijadło szybkiego natarcia elektryczne z wężem o długości 
40 m zakończone prądownicą W25 oraz zbiornik wody kompozytowy  
o pojemności 3000 litrów. Pojazd został sfinansowany ze środków 
własnych OSP Mała Klonia – 59.000 zł oraz budżetu Gminy Gostycyn – 
40.500 zł, w tym 15.000 zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mała Klonia.

DOM DZIENNEGO POBYTU 
„SENIOR WIGOR”

► FUNKCJONOWANIE DOMU DZIENNEGO POBYTU

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” działa już na terenie Gminy 
Gostycyn od 2015 r. To już ponad trzy lata jak tworzymy rodzinę,  
w której bywały różne chwile: radości, śmiechu, ale czasem też melan-
cholii i smutku. Przez ten czas staliśmy się sobie bardzo bliscy, a czas 
który upływa tylko umacnia nasze więzi. Dbamy o siebie nawzajem, 
pomagając w czynnościach dnia codziennego.

Różnorodność zajęć oraz wyjazdy możliwe są głównie dzięki wsparciu 
z Programu Wieloletniego Senior+ dofinansowanego z Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w wysokości 72.000 zł.  
Z dotacji zakupiliśmy także wyposażenie sali rehabilitacji o kolejne 
urządzenia do fizykoterapii. W ostatnim roku korzystaliśmy także 
również z ministerialnego programu Aktywizacji Społecznej Osób 
Starszych (ASOS). Dzięki niemu mogliśmy rozszerzyć ofertę wsparcia 
i opieki seniorów w naszej placówce. Projekt pozwolił nam rozwinąć 
zainteresowania (warsztaty teatralne, muzyczno-wokalne, rękodzielni-
cze itp.), a także zadbać o  zdrowie i kondycję fizyczną (aqua aerobik, 
aerobik). Odbyliśmy także wycieczkę do Apiterapii w Łyskowie, gdzie 
poznaliśmy właściwości leczenia powietrzem ulowym oraz produktów 
pochodzenia pszczelego takie jak: wosk pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga 
czy propolis. Uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach z savoir-vivre, 
dzięki którym wiemy jakie zasady obowiązują w restauracji np. jak 
powinno składać się zamówienia.

Poprzez różnorodne formy zajęć terapeutycznych rozwijamy nasze 
zainteresowania i pasje o których często już nie pamiętamy (robienie 
na drutach, szydełku, szycie na maszynie, śpiew, teatr, pisanie wierszy 

itp.), każdy znajdzie coś dla siebie. Dumni jesteśmy z naszej grupy 
kabaretowo – teatralnej „Młodzi duchem”, która zapisała się już na 
stałe w gminnym kalendarzu imprez. Znani jesteśmy nie tylko naszej 
lokalnej społeczności, ale także zapraszani przez organizacje działające 
na terenie całego powiatu.

Nie można pominąć tak ważnej w wieku seniora aktywności fizycznej, 
dzięki zajęciom indywidualnym i grupowym (w zależności od potrzeb), 
a także zabiegów rehabilitacyjnych pod czujnym okiem fizjoterapeuty, 
seniorzy wyraźnie poprawiają swoje samopoczucie, a co najważniejsze 
zachowują młodość i opóźniają procesy starzenia, które zmniejszają 
ryzyko wystąpienie osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reu-
matoidalnych.

Dbamy również o naszą sferę duchową, uczestniczymy w życiu kulturalnym 
wyjeżdżając do Teatru Muzycznego do Gdyni, Filharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy, Opery Nova w Bydgoszczy czy kina. Lubimy również 
wycieczki rekreacyjno-turystyczne: wyjazdy nad morze. Bardzo mile 
wspominamy wycieczkę z ks. Wojciechem Trapkowskim do Sanktuarium 
Królowej Kaszub w Sianowie zakończoną wypoczynkiem w Kołobrzegu. 

Podtrzymujemy zawiązane już wcześniej przyjaźnie: majówka w Domu 
Pomocy Społecznej w Wysokiej, III Czerskie Spotkanie Seniorów na 
PLUS, ale także poznaliśmy nowych seniorów z Klubu Seniora w Jeżewie, 
gdzie byliśmy zaproszeni na zabawę andrzejkową.  

Lubimy integrację międzypokoleniową dlatego bardzo chętnie współ-
pracujemy z Klubem Dziecięcym „Bajkowa Przystań” w Gostycynie, 
Publicznym Przedszkolem w Gostycynie, Szkołą Podstawową w Gostycynie 
– w takich imprezach jak „Dzień Dziecka”, „Dary jesieni” czy „Mikołajki”.

Zajęcia w Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” dofinansowane są 
także z budżetu Gminy Gostycyn w wysokości 30 000 zł.

Justyna Kożuch

kierownik DDP
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DZIAŁALNOŚĆ CS-R w GOSTYCYNIE

► INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPORTOWO- 
-REKREACYJNEGO W GOSTYCYNIE ZA ROK 2018

W roku 2018 Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Gostycynie realizowało 
bogaty Kalendarz Imprez Sportowych o charakterze rekreacyjnym dla 
wszystkich chętnych, od dzieci, aż po osoby dorosłe. Turnieje siatkówki, 
piłki nożnej, tenisa stołowego oraz innych dyscyplin sportowych po-
zwalały na zdrową rywalizację, czynne spędzanie czasu wolnego oraz 
integrację środowisk. Przy okazji uzyskano pomoc od wielu sponsorów 
z terenu naszej gminy za którą serdecznie dziękujemy. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje: 

Cykl Imprez z okazji Rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości: 
1. Rajd Rowerowy – 100 kółek na 100-lecie pod patronatem Wójta 

Gminy Gostycyn,
2. Mini-Mundial w Pruszczu i mecz Oldboyów,
3. Powiatowy Turniej Siatkówki Dwójek Mieszanych na 100 lat Naszej 

Ojczyzny,
4. III Grand Prix Gostycyna w Tenisie Stołowym.

Dzięki staraniom Wójta Gminy, CS-R w Gostycynie miało zaszczyt gościć 
czołowe drużyny z polskiej Plus Ligi w siatkówce. Przez dwa dni w hali 
sportowej w Gostycynie, mecze rozgrywały Skra Bełchatów-Mistrz Polski, 
Trefl Sopot-Brązowy medalista, niemiecka drużyna Netzhoppers KW 
oraz rodzimy Chemik-Łuczniczka Bydgoszcz. Była to wspaniała promocja 
naszej gminy a także porcja siatkówki na poziomie światowym. Byli 
Mistrzowie Świata z 2014 r. Mariusz Wlazły, Michał Winiarski i Karol 
Kłos a także wielu innych wspaniałych zawodników.

Dodatkowo mieszkańcy gminy a także powiatu mogą uczestniczyć 
w nieodpłatnych wyjazdach na mecze Plus Ligi CHEMIKA Bydgoszcz 
w hali Łuczniczka (w tym roku 2 wyjazdy na mecz z Skrą Bełchatów 

i Onico Warszawa). Kontynuowane są także wyjazdy na mecze Super 
Ligi w tenisie stołowym ZOOLESZCZA GWIAZDY Bydgoszcz.

Od tego roku większość imprez ma zasięg powiatowy. Dodatkowo 
rozgrywane są mistrzostwa gminy w w/w dyscyplinach.

Aktualnie prowadzone są sekcje rekreacyjne w: siatkówce, piłce nożnej 
oraz tenisie stołowym. Od roku z zapałem trenuje grupa oldboyów  
w piłce nożnej. Ostatnio ćwiczy w sekcji piłki siatkowej grupa młodzie-
żowa. Młodzież ma możliwość również poćwiczyć na siłowni – w/w 
zajęcia są nieodpłatne prowadzone przez koordynatora sportu.

Dodatkowo instruktorzy prowadzą odpłatne zajęcia z piłki nożnej, 
„zumby” oraz karate.

Ostatnio także realizowano zajęcia z zakresu rehabilitacji osób starszych 
z Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Przeciwko 
upadkom seniorów”.

Na boisku przy CS-R swoje mecze rozgrywają także drużyny młodzieżowe.

Działania gospodarcze to skuteczniejsze pozyskiwanie wynajmujących 
obiekty CS-R w Gostycynie. Dzięki temu hala zapełnia się w sezonie 
jesienno-zimowym, co skutkuje większymi wpływami do budżetu gminy. 
Dzięki współpracy z różnymi podmiotami pozyskujemy również klientów 
w miesiącach letnich. Należy również podkreślić dobrą współpracę  
z różnymi instytucjami: Zespołem Szkół, klubem sportowym oraz GOK. 

Na 2019 rok planowane są następujące zadania:

- pozyskanie nowego sprzętu do siłowni;
- pozyskanie nagłośnienia przenośnego i robota do ćwiczeń z zakresu 
tenisa stołowego;
- wymiana oświetlenia w hali na LED;
- remont boisk przy CS-R w Gostycynie;
- powołanie sekcji tenisa stołowego.

Koordynator Sportu w Gostycynie
Marek Szweda
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W drugim pojedynku Chemik dosyć zdecydowanie przegrał 3:1. Drugiego 
dnia, w meczu o III miejsce Chemik wygrał po pięknym wyrównanym 
pojedynku 3:2 z Treflem Gdańsk. Podobnie przebiegał mecz finałowy, 
Niemcy prowadzili 1:0, potem 2:1 jednak ostatecznie przegrali 3:2  
z Mistrzem Polski Skrą PGE Bełchatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
puchary i drobne upominki ufundowane przez Wójta Gminy Gostycyn. 
I tak: I miejsce Skra PGE Bełchatów – Puchar Posła na Sejm RP Łukasza 
Schreibera, II miejsce HW NetzoPress – Puchar Wójta Gminy Gostycyn 
Ireneusza Kucharskiego, III miejsce Chemik Bydgoszcz – Puchar Starosty 
Tucholskiego Michała Mroza oraz IV miejsce Trefl Gdańsk – Puchar 
ówczesnego Członka Zarządu Powiatu Jerzego Kowalika. 

Po meczach zawodnicy chętnie pozowali do zdjęć i podpisywali autografy 
na piłkach, koszulkach a nawet na zwykłych karteczkach. Dla fanów 
siatkówki było to cudowne i niezapomniane przeżycie. Obserwowano 
piękne ataki, bloki, odbiory i serwisy. Publiczność była zachwycona  
i co moment żywo reagowała na sytuację na boisku. Ogromne emocje 
udzielały się zarówno kibicom jak i dziewczynkom polerującym par-
kiet, a także siatkarkom podającym piłki. Wydawało się, że hala CS-R  
w Gostycynie za chwilę rozpadnie się od nadmiaru emocji. W przerwach 
spragnieni i głodni mogli się posilić dzięki Spółdzielni „Borowiacki Wi-
gor”, klubowi „Wola Strefa” i Miodowej Wiosce oraz podziwiać występy 
młodej grupy tanecznej „Roztańczone Kamyki” z Kamienicy. Myślę, że 
ta potężna dawka wspaniałej siatkówki będzie motorem napędowym 
dla rozwoju tej pięknej dyscypliny sportu w Gostycynie jak i w całym 
powiecie tucholskim podkreślił koordynator sportu Marek Szweda. Była 
to piękna promocja naszej przepięknej gminy jak i zespołu ludzi, którzy 
włączyli się w organizację tej niezapomnianej imprezy.

► RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ 
W GOSTYCYNIE POD PATRONATEM POSŁA NA SEJM RP ŁUKASZA 
SCHREIBERA

Dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Ireneusza  Kucharskiego, Gostycyn 
przeżywał siatkarskie święto. W dniach 14-15 września 2018 r. staliśmy 
się na chwilę centrum siatkówki na poziomie europejskim, a nawet 
światowym. Nie są to słowa bez pokrycia bowiem na hali naszego 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego rozgrywały swoje mecze czołowe 
drużyny siatkówki, a mianowicie:

- 8 drużyna siatkarskiej Bundesligi – KW Nethoppers z 4 Kanadyjczykami 
i polskim libero Kamilem Ratajczakiem,

- 14 drużyna ubiegłego sezonu rodzimy Chemik Bydgoszcz z odnowioną 
kadrą (Lipiński, Filipiak, Akala to kandydaci do reprezentacji),

- brązowy medalista z ubiegłego sezonu Trefl Gdańsk z kadrowiczami 
Muzajem i Grzybem,

- Aktualny Mistrz Polski Skra PGE Bełchatów z Mistrzami Świata  
w składzie: Mariuszem Wlazłym – MVP i Najlepszym atakującym MŚ ’2014,

- Karolem Kłosem – najlepszym blokującym tychże mistrzostw oraz 
Michałem Winiarskim na ławce trenerskiej.

W pierwszym dniu rozgrywek, po przywitaniu drużyn i kibiców przez Wójta 
Gminy Gostycyn zmagania rozpoczęły się z wysokiego „C” mianowicie 
na parkiet wyszły drużyny Skry i Trefla. Po ładnej grze zwyciężył faworyt 
Skra 3:1. Chociaż wynik mógł być zgoła inny  bowiem przy stanie 1:1 
Trefl prowadził w 3 secie 22:19, niestety przegrał tę partię i cały mecz.  

SPORT

► SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSZCZU W FINALE WOJEWÓDZKIM

Dużym sukcesem zakończyli mecze eliminacyjne oraz finały gracze 
z SP w Pruszczu w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej  
„Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku w kategorii U-12 na 
szczeblu powiatowym. Mecze były rozgrywane w dniach 30 stycznia  
i 10 lutego 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cekcynie. Po bar-
dzo emocjonujących meczach gracze z Pruszcza wygrywając najwięcej 
spotkań pewnie awansowali do finału wojewódzkiego. Drużyna grała  
w składzie: Szymon Grudzina, Łukasz Falkowski, Kamil Lutoborski, 
Krzysztof Sobczyk, Daniel Szymanski, Igor Petrus, Mikolaj Łoński, trener 
Muzioł Krzysztof. Finał wojewódzki odbył się 9 kwietnia 2018 roku  
w Świeciu, gdzie zespół naszych zawodników zajął II miejsce w grupie, 
wygrywając i przegrywając jedno spotkanie. Każdy z zawodników 

otrzymał medal, prezent oraz miał możliwość spotkania z Kubusiem 
i ogromną rzeszą młodych sportowców biorących udział w turnieju.

► II OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY GOSTYCYN W PIŁCE SIAT-
KOWEJ „PAR MIESZANYCH”

3 maja 2018 r. w hali Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gostycy-
nie zgromadziła się liczna rzesza miłośników siatkówki. Odbyły się II 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Gostycyn w Piłce Siatkowej „par miesza-
nych”. W zawodach uczestniczyły 2 drużyny z Lniana, 1 z Kamienia Kr.,  
1 z Kęsowa i 1 z Legbąda. Skład uzupełniły 3 drużyny z Gostycyna. 
Po przywitaniu i losowaniu drużyny podzielono na 2 grupy. Na dwóch 
boiskach o wymiarach 7x7 wszystkie drużyny z 2 grup rywalizowały 
systemem „każdy z każdym”. Regulamin określał, że w drużynie musi 
być co najmniej jedna kobieta. Klasyfikacja końcowa: miejsce 1. LNIANO 
2 (PAULINA BIAŁECKA, JAKUB SAWICKI), 2. KAMIEŃ KR. (NATALIA 
RYBACKA, DAMIAN KAPŁANOWSKI), 3. GOSTYCYN 3 (Maria Anhalt, 
Karol Rożewski), 4. LEGBĄD, 5-6. GOSTYCYN 1, GOSTYCYN 2, 7-8. 
LNIANO 1, KĘSOWO. Zwycięzcy otrzymali Puchary, zdobywcy miejsc 
1-3 medale oraz nagrody w postaci koszulek z logo Gminy Gostycyn. 
Zawody sędziowali na 2 boiskach pp. Józef Kloska i Marek Szweda.

► MUNDIALITO – TURNIEJ NA ORLIKU W PRUSZCZU!

14 lipca 2018 r. (dzień przed finałem Mistrzostw Świata w Rosji) rozegra-
no na Orliku przy Szkole Podstawowej w Pruszczu Turniej Piłki Nożnej 
dla dzieci z rocznika 2004 i młodsi „Mundialito 2018”. Organizatorem 
zawodów była Świetlica Wiejska w Bagienicy oraz Orlik w Pruszczu,  
a współorganizatorami Gmina Gostycyn, GOK Gostycyn, SP w Prusz-
czu. Patronat objęła Fundacja Orły Sportu. Do rywalizacji przystąpiło 
6 drużyn które na co dzień uczestniczą w zajęciach świetlicowych  
w gminie Gostycyn. Organizator wraz z instruktorami świetlic przydzielili 
zespoły do dwóch grup. Najpierw mecze rozegrano systemem każdy 
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z każdym, a dwie najlepsze ekipy awansowały do półfinałów. Mecze 
półfinałowe i finały były bardzo wyrównane i przysporzyły zebranym 
kibicom wielu emocji. Kolejny już raz turniej wygrała Świetlica z Wielkiej 
Kloni przed Świetlicami z Bagienicy i Kamienicy. Wszystkie drużyny 
otrzymały atrakcyjne upominki, a najlepsze drużyny puchary i nagrody 
rzeczowe. Natomiast po sportowej rywalizacji organizator przygotował 
ognisko i pieczone kiełbaski.

► TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO GMINY GOSTYCYN  
W SZACHACH SZYBKICH

Turniej szachowy o mistrzostwo Gminy Gostycyn w szachach szybkich 
został rozegrany podczas II Rozaliady w dniu 1 września 2018 r. w Szkole 
Podstawowej w Gostycynie. Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim 
po 10 min dla zawodnika, na partię zgromadził 20 zawodników z Tucholi, 
Bydgoszczy, Świecia, Poznania, Gostycyna i Londynu. W poszczególnych 
kategoriach zwyciężyli: w kategorii open – I m-ce Marek Olszewski  
z Bydgoszczy, II m-ce Stanisław Paprocki, III m-ce Waldemar Starzyński; 
w kategorii kobiet – Angelika Leśniak; w kategorii juniorzy do lat 12 
– I m-ce Antoni Paprocki, II m-ce Marcel Kutowski, III m-ce Franciszek 
Paprocki. Najlepszym i jedynym zawodnikiem z Gminy Gostycyn 
został Piotr Broszkiewicz. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody ufundowane przez organizatorów Rozaliady i wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe albumy /foto/ – przysłane przez Wicewojewodę 
Józefa Ramlaua, a zwycięzcy poszczególnych kategorii okazałe puchary 
ufundowane przez Posła na Sejm RP Łukasza Schreibera i Wójta Gminy 
Gostycyn Ireneusza Kucharskiego. Zwycięzca turnieju otrzymał nagrodę 
pieniężną z wpisowego od seniorów. Sędziował społecznie turniej Piotr 
Jarosz z sekcji szachowej OSiR w Tucholi.

► TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ „PAR MIESZANYCH” Z OKAZJI 
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Gmina Gostycyn godnie uczciła 100 lat Niepodległej. W sobotę na 
hali Centrum Sportowo-Rekreacyjnego padł swoisty rekord. Aż 13 
drużyn wzięło udział w Turnieju Piłki Siatkowej „par mieszanych”. Dru-
żyny rekrutowały się z wielu miejscowości naszego powiatu: Lubiewa, 
Kęsowa, Legbąda, Gołąbka, Tucholi, Cekcyna, Pruszcza, Kamienicy, 
Bagienicy, Piły, Gostycyna, a także spoza Powiatu Tucholskiego: Lniana 
i Kamienia Kr. Jest to już kolejna impreza sportowa nawiązująca do tej 
jakże pięknej rocznicy dla naszego kraju. Sportowa rywalizacja odby-
wała się na 3 boiskach o wymiarach 7x7. Po losowaniu rywalizowano  
w 3 grupach systemem „każdy z każdym”. Awans do finału uzyskiwał 
tylko zwycięzca grupy. W finale bezkonkurencyjne okazało się Lniano 
I, które wygrało wszystkie mecze i wygrało cały turniej broniąc zresztą 
tytułu z poprzedniego turnieju. Drugie miejsce zdobyła Tuchola, a trzecie 
Gołąbek. Mecze sędziowali: pp Józef Kloska, Marek Szweda. Imprezę 
zaszczycił Wójt Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski, który wręczał 
Puchary, pamiątkowe medale oraz drobne nagrody zwycięzcom turnieju.

► III GRAND PRIX GMINY GOSTYCYN W TENISIE STOŁOWYM

Pod koniec grudnia 2018 r., na hali Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
w Gostycynie odbyło się kolejne Grand Prix Gminy Gostycyn w teni-
sie stołowym III. Tym razem startowali mieszkańcy Lniana, Raciąża, 
Tucholi, Gołąbka i Cekcyna. Oczywiście startowali także gospodarze 
czyli mieszkańcy gminy Gostycyn: rekrutujący się z Pruszcza, Bagienicy, 
Piły, Łyskowa i Gostycyna. Ogółem startowało ok. 90 zawodników w 7 
kategoriach: młodziczki i młodzicy, kadetki i kadeci, seniorki i seniorzy 
oraz oldboye.

ZHP TUCHOLA
► HARCERZE HUFCA ZHP TUCHOLA Z GMINY GOSTYCYN

Na terenie Gminy Gostycyn funkcjonują trzy drużyny: wielopoziomowa 
6 DSH Fenix im. Szarych Szeregów, drużyna zuchowa 1 GZ Borowiackie 
Bractwo i 7 DH Arctus.

W 2018 roku braliśmy udział w wielu działaniach o randze ogól-
nopolskiej, wojewódzkiej i lokalnej. Członkowie naszych drużyn 
poza cyklicznymi zbiórkami, byli uczestnikami rajdów i biwa-
ków, na których mogli nauczyć się wielu pożytecznych rzeczy,  
a także sprawdzić zdobyte umiejętności. Instruktorzy i harcerze pełnią 
również służbę jako zabezpieczenie medyczne imprez, służba porządkowa, 
czy w trosce o cmentarz ewangelicki w Kamienicy i inne groby żołnie-
rzy. W ciągu roku braliśmy udział w następujących przedsięwzięciach:

 - Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Fałszerka” –   
6 DSH Fenix i 1 GZ Borowiackie Bractwo jako połączone zdobyły  
3 miejsce,

- X Rajd Wyzwolenie – Tuchola,

- udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Harcerstwa na terenie 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zaproszenie Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego,

- udział w uroczystości pod pomnikiem pomordowanych w Gostycynie,

- Święto Flagi – happening w Tucholi,

- udział w spotkaniu młodzieży katolickiej – Lednica, 

- zakończeniowy biwak drużyn w HOSW Biała,

- akcja zarobkowa podczas Świętojanek   – „kuchy z lubczykiem” Dni 
Gminy Gostycyn,

- ogólnopolski Zlot z okazji 100-lecia ZHP w Gdańsku – udział wzięło 
5 harcerzy i 2 instruktorów, w tym dh Ewelina Drzycimska jako służba 
zabezpieczenia medycznego zlotu, a dh Wioletta Górska jako główna 
drużynowa drużyny zlotowej Hufca Tuchola,

- przemarsz trasą 34 pułku piechoty, gdzie w tym szczególnym roku, 
zbieraliśmy ziemię z miejsc pomordowanych w 1939 r., którą przeka-
zaliśmy pod Pomnik Pomordowanych na Pomorzu Ofiar ’39 w Toruniu,

- udział drużyn w próbie pobicia rekordu w jednocześnie prowadzonej 
akcji RKO, organizowanej przez Fundację WOŚP Rajd Ratowniczy – po 
raz drugi 6 DSH Fenix zdobyła 1 miejsce!,

- 100 lecie Odzyskania Niepodległości – zdobycie odznak Opiekun 
Miejsc Pamięci oraz tytuł Drużyna Niepodległości,  

- wigilia Hufca ZHP Tuchola – w Gostycynie gościliśmy instruktorów, zuchów  
i harcerzy całego hufca,

- Betlejemskie Światełko Pokoju, które roznosiliśmy do wszystkich parafii.

hm. Wioletta Górska

► PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA W GOSTYCYNIE 

Od stycznia br. poradnia położniczo-ginekologiczna w Gostycynie 
rozpoczęła ponownie swoją działalność. Pacjentki będą przyjmowane 
w czwartki, w godz. 11:00-13:00 przez dr n.med. Krzysztofa Piekutow-
skiego spec. ginekologa położnika, onkologa radioterapeutę, spec. 
ginekologii onkologicznej ze Szpitala Tucholskiego. Rejestracja odbywa 
się w Ośrodku Zdrowia w Gostycynie.

► ZAPŁAĆ KARTĄ

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, Urząd Gminy w Gosty-
cynie przystąpił do „Programu upowszechniania płatności bezgotów-
kowych w administracji publicznej” przy użyciu terminali płatniczych, 
realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową 
Izbą Rozliczeniową S.A. Od sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy 
Gostycyn uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego 
można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej 
oraz zbliżeniowej. Obecnie akceptowane są płatności mobilne BLIK. 
Wprowadzenie takiej formy płatności jest wygodniejsze, pozwala za-
oszczędzić czas oraz zwiększa bezpieczeństwo transakcji. Jednocześnie 
informujemy, że klienci Urzędu (płatnicy) dokonujący płatności przy 
pomocy karty płatniczej nie ponoszą żadnych prowizji. Zachęcamy do 
korzystania z tej formy płatności.

► WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W REJESTRZE WYBORCÓW!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej 
miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania 
albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wy-
borców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma  
w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących 
wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.  

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest  
w rejestrze wyborców gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz 
mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie 
masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz 
mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której 
mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Pań-
stwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach 
społecznościowych.
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URZĄD STANU CYWILNEGO

► JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE W GMINIE GOSTYCYN

W dniu 7 lutego 2018 r. w Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” 
odbyła się uroczystość jubileuszowa Złotych Godów. Wśród małżeństw 
świętujących rocznicę jakże pięknego jubileuszu znaleźli się Państwo:

1) Eufemia i Gerard Barton

2) Sabina i Ryszard Bitner

3) Genowefa i Konrad Góreccy

4) Zdzisława i Tadeusz Urban

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Hanna Kufel serdecznie przywitała 
szanownych Jubilatów oraz wyraziła wielki szacunek dla wytrwałości  
i wzajemnego zrozumienia Jubilatów podczas wspólnie przeżytych lat. 
Za zgodność pożycia małżeńskiego i trud jaki włożyli dla dobra założo-
nej przed pół wiekiem rodziny, docenieni zostali przez nasze Państwo.  
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczystej dekoracji 
medalami dokonał Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski. Dodatkowo 
Jubilaci otrzymali pamiątkowy list gratulacyjny, upominek oraz kwiaty.

► DIAMENTOWA ROCZNICA ŚLUBU

W dniu 14 marca 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski 
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Hanną Kufel w domu 
rodzinnym odwiedzili Państwa Rozalię i Stanisława Kloska, którzy 
obchodzili 60-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jubilaci wraz  
z rodziną oraz przedstawicielami urzędu powspominali wspólnie przeżyte 
lata. Rozalia i Stanisław Kloska zawarli związek małżeński 15 lutego 
1958 r. Jubilaci poznali się na zabawie w Kamienicy, w której do dzisiaj 
mieszkają, doczekali się dwóch córek i dwóch synów, 7 wnucząt oraz 
6 prawnucząt. Jubilaci lubią spędzać czas na spacerach.

► SZMARAGDOWA ROCZNICA ŚLUBU

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski 
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Hanną Kufel oraz Sołtysem 
Gostycyna Jerzym Ochałą odwiedzili Państwa Irenę i Edwarda Żmich  
z Gostycyna, którzy obchodzili 55-tą rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego. Państwo Żmich zawarli związek małżeński 20 kwietnia 1963 r. 

Poznali się na zabawie w Gostycynie. Wspólnie wychowali 3 synów  
i doczekali się 6 wnuków oraz 4 prawnuków. Pan Edward od 1964 roku 
prowadzi zakład fryzjerski i pracuje do dnia dzisiejszego. Natomiast 
Pani Irena do nabycia praw emerytalnych pracowała w G.S. Gostycyn. 

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze raz wszystkiego co najlepsze,  
a przede wszystkich dużo zdrowia i kolejnych rocznic ślubu

► STATYSTYKA USC

W 2018 roku zarejestrowano lub zgłoszono w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Gostycynie: 55 urodzeń, 44 małżeństwa, 54 zgony. Z uwagi na 
wprowadzenie nowych przepisów RODO urząd nie będzie publikował 
imion i nazwisk osób zarejestrowanych w ewidencji.

„Życie jest tylko wtedy coś warte,
 tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą”

                           A. Kamiński

Odeszli od nas

Śp. Januariusz Barczyk – wieloletni kierownik Ośrodka Zdrowia  
w Gostycynie (1941-2018)

► NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE TUCHOLSKIM

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego

W 2019 r. następuje rozszerzenie katalogu beneficjentów – uprawniona 
będzie osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ustawie zrezygnowano z określonego, zamkniętego katalogu osób 
uprawnionych (znajdowały się w nim m.in. osoby, którym przyznano 
świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, 
które nie ukończyły 26 lat albo które ukończyły 65 lat, będące w ciąży 
albo które poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej) 
na rzecz poszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej po-
mocy w taki sposób, aby uprawnioną do pomocy była każda osoba 
fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości 
poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza 
zmiana w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym. System 
nieodpłatnej pomocy został otwarty na osoby, które nie zaliczały się 
dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują 
się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie  

z odpłatnych usług prawniczych. Nowelizacja ustawy wprowadza także 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Polega ono na udzieleniu pomocy 
w rozwiązywaniu problemów w szczególności w zakresie zadłużenia, 
spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje 
poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie 
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, 
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 
w jego realizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa 
się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę 
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie 
w godzinach pracy starostwa pod nr tel. 52 559 07 51.

LOKALIZACJA PUNKTU
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Główna 35, 89-520 Gostycyn
w poniedziałki w godz. 09:00-13:00

Pan Januariusz Barczyk urodził się 17 maja 1941 roku w Augustowie. 
Syn Franciszka i Marii, w 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Augustowie. Od 1959 r. podjął studia stacjonarne w Akademii Me-
dycznej w Białymstoku, które ukończył w maju 1965 r. Od czerwca 
tegoż roku rozpoczął swoją pierwszą pracę zawodową jako kierownik 
Ośrodka Zdrowia w Jeleniewie, jednocześnie odbywał staż w Szpitalu 
Powiatowym w Suwałkach. 

Z naszymi stronami związał się w roku 1967, kiedy to objął stanowisko 
kierownika Ośrodka Zdrowia w Gostycynie. W międzyczasie zdobywał 
specjalizacje zawodowe z zakresu medycyny ogólnej i okulistyki. Był 
członkiem związków zawodowych lekarzy, angażował się w działalność 
publiczną, w latach 1994-1998 był radnym gminy Gostycyn, a także 
wieloletnim członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Na emeryturę przeszedł 30 czerwca 2006 r. Do końca 
związany ze swoją pracą, jeszcze wiele lat przyjmował pacjentów. Za-
pamiętamy go jako obowiązkowego i oddanego pracy, wykonującego 
swoje zadania z pełnym zapałem i sumiennością. Zmarł 5 marca 2018 r. 
Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 8 marca 2018 r. o godz. 11.00 
w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Gostycynie. 

• • •

Śp. Halina Piosik-Kida (1922-2018)

Pani Halina Piosik-Kida urodziła się 8 lutego 
1922 roku w Miasteczku Kraińskim. Córka 
Floriana i Józefy. W 1928 r. zamieszkała 
wraz z rodzicami w Gostycynie. W czasie 
wojny pracowała w biurze na tartaku  
w Cekcynie. W 1950 r. zdała maturę  
w Liceum Pedagogicznym w Bydgoszczy, 
a następnie ukończyła wyższy kurs peda-
gogiczny. W międzyczasie podjęła dalszą 
naukę w Studium Nauczycielskim w Toruniu 
z wychowania fizycznego i biologii. Od roku 
1945 r. do 1977 r. podejmowała pracę 
jako nauczycielka w Szkole Podstawowej 
w Gostycynie. W latach 50. była Gminnym 
Instruktorem Oświaty Dorosłych i Walki  

z Analfabetyzmem, następnie wieloletnim kierownikiem świetlicy 
wiejskiej oraz instruktorem przy ośrodku kultury w Gostycynie. Na 
początku lat 90. przeszła na zasłużoną emeryturę. Wiele lat związana 
była z Klubem Seniora „Wrzos”, była jej inicjatorką. Do końca związana 
ze środowiskiem lokalnym. Pani Halina pozostawiła wiele kronik zwią-

zanych z nie tylko z działalnością organizacji do których należała, ale 
także z życiem całej gminy. Pełniła szereg funkcji społecznych m.in. była 
wieloletnim Komendantem ZHP, przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Należała do ZNP, LZS,PCK, KGW, była też kuratorem przy sądzie  
w Tucholi. Posiadała szereg odznaczeń, w tym za zasługi ZHP, Przyjaciela 
Dziecka, Srebrną Odznakę Janka Krasickiego, Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej, Odznakę Tysiąclecia, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski 
Odrodzenia Polski oraz Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury oraz 
medal komisji Edukacji Narodowej. Zapamiętamy ją jako obowiązko-
wą i oddaną pracy zawodowej i społecznie osobą z niespożytkowaną 
energią i pomysłami. Zmarła 7 czerwca 2018 r., dożywając wieku 96 
lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 9 czerwca 2018 r. o godz. 
10.00 w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Gostycynie.

• • •

Śp. Irena Semrau – wieloletni kierownik Gminnej Biblioteki  
w Gostycynie (1941-2018)

Pani Irena Semrau (z domu Musolf) urodziła się 8 stycznia 1941 roku 
w Gostyczynie (dawna nazwa). Córka Franciszka i Haliny. Ukończyła 
szkołę podstawową w Gostycynie, a następnie dwuletnią wieczorową 
w zawodzie rolnik. Od 1 września 1960 roku objęła stanowisko kie-
rownika Gromadzkiej Biblioteki w Gostycynie, a następnie Gminnej 
Biblioteki, gdzie do roku 1995 pracowała aż do emerytury. Należała 
do organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej, LZS, PCK, KGW i TPD. Po-
siadała odznakę 50-lecia PCK, Brązowa Odznakę Honorową LZS oraz 
Zasłużonego Działacza Pracownika Kultury i Srebrny Krzyż Zasługi. 
Zmarła 20 października 2018 r. Ceremonia pogrzebowa odbyła się  
w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Gostycynie.

W środku pani Irena Semrau
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Ze starej fotografiiZe starej fotografii…
GOSTYCYN

1973 r. – nowa siedziba Urzędu Gminy

Ze zbiorów UG Gostycyn.

1975 r. – ciąg pawilonów spożywczych i gosp. domowego  
w Gostycynie

1976 r. – przekształcenie szkoły w Zbiorczą Szkołę Gminną1976 r. – nowa restauracja Gościnna

Dawne Osiedle 25-lecia PRL 1971 r. – biurowiec Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej


