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Nowa sala wiejska w Loryńcu
W dniu 29 grudnia 2014 r.
uroczyście otwarto nową salę
wiejską w Loryńcu, na którą
mieszkańcy czekali od wielu lat.
Sala powstała dzięki dofinansowaniu w ramach osi 4
LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Wniosek o dofinansowanie złożony został w
biurze Lokalnej Grupy Działania
Stolem. Budynek sali wiejskiej
nie różni się znacząco od dotychczasowych sal wybudowanych
ostatnio na terenie Gminy Kościerzyna. Sala wiejska posiada
wszystkie niezbędne instalacje
wraz z instalacją centralnego
ogrzewania. W budynku głównym pomieszczeniem jest sala
wiejska, dla której przewidziano
również pomieszczenia pomocnicze takie jak: wc męskie,
wc damskie oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie
porządkowe, pomieszczenie

gospodarcze. Na zewnątrz
zaprojektowana jest wiata do
przeprowadzania spotkań na
świeżym powietrzu. Usytuowanie sali wiejskiej w Loryńcu
sprawi możliwość w okresie
letnim wykorzystania jej jako
przystań dla kajakarzy przemierzających rzekę Wdę od Lipusza
do Wdzydz czy też tych startujących z Loryńca. Planuje się,
że z sali korzystać będą
mieszkańcy trzech sołectw:
Loryńca, Czarliny i Wąglikowic.
Red.

Dzień Babci i Dziadka w Nowym Klinczu
W dniu 21 stycznia 2015 roku
odbyła się w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Na sali gimnastycznej
zjawiło się bardzo wielu najstarszych przedstawicieli swych
rodów. Dla nich to właśnie
wnuczęta przygotowały program
artystyczny z wierszykami i

piosenkami. Dodatkowo każdy z
zaproszonych gości otrzymał
pamiątkowy upominek wykonany przez dzieci (bukiety
kwiatów, laurki, poduszeczki do
szpilek). Po uroczystości
wszyscy mieli okazję porozmawiać przy kawie i cieście.
Korzystając z okazji dyrekcja,
grono pedagogiczne oraz

wszyscy pracownicy Szkoły
Podstawowej w Nowym Klinczu
pragną złożyć najszczersze
życzenia pomyślności, spełnienia marzeń, a przede
wszystkim zdrowia dla wszystkich babć i dziadków.
A. Markiewicz
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Biała Sobota w Łubianie
Po raz trzeci udało się zorganizować Białą Sobotę w Gminie
K o ś c i e r z y n a . Ty m r a z e m
miejscem, które opanowali
studenci i profesorowie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego była Łubiana. Gościnność Zespołu Kształcenia w

Łubianie mogło poznać 25
przedstawicieli akademii medycznej i ponad 120 mieszkańców gminy Kościerzyna. Tak jak
wcześniej każdy z pacjentów
miał do przejścia ścieżkę badania
zdrowia, od badania cholesterolu,
wywiadu, ankiety zdrowia
psychicznego, EKG, badania
wszelkich brodawek na ciele do
wizyty u internisty i onkologa.
Niestety, niektórzy korzystający
z Białej Soboty dostali zaproszenie na dalsze badania,
szczegółowe konsultacje do
szpitala klinicznego w Gdańsku.
Te osoby zazwyczaj należały do
tzw. sukcesów Białej Soboty, bo
dzięki badaniom w jej trakcie
zostały zdiagnozowane często
zaostrzone stany zdrowia wymagające leczenia. Podziękować
pragniemy wszystkim zaangażo-

wanym w akcję Białej Soboty,
naszym przyjaciołom z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - studentom i lekarzom,
dyrekcji i pracownikom Zespołu

Kształcenia w Łubianie,
dyrekcji i pracownikom Zakładu
Sportu, Kultury i Turystyki,
mediom za promocję.
G. Świtała

Wspólne kolędowanie w Skorzewie
Dnia 16.01.2015r. w sali wiejskiej w Skorzewie odbyło się
"Wspólne kolędowanie", spotkanie z okazji minionych Świąt
Bożego Narodzenia oraz dnia
Babci i Dziadka. Wspólne kolędowanie zorganizowali: Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa,

radni ze Skorzewa, Rada Rodziców oraz Zespół Szkół w
Skorzewie i Uczniowski Klub
Sportowy "Olimpijczyk".
Spotkanie zapoczątkowano mszą
dla seniorów w kościele parafialnym w Skorzewie, następnie
uczniowie klas gimnazjalnych

uatrakcyjnili spotkanie występami, po których wspólnie
śpiewano kolędy ze sportowcami. Atrakcją spotkania były Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół

65 - “żelazna” rocznica ślubu
W dniu 13 stycznia 2015 r. Wójt Gminy
Kościerzyna Grzegorz Piechowski złożył
gratulacje Państwu Elżbiecie i Antoniemu
Wiercigroch z Małego Klincza, którzy
obchodzili 65 rocznicę zawarcia sakramentu
małżeństwa. Z tej okazji włodarz gminy złożył
na ręce jubilatów gorące życzenia oraz
obdarował upominkiem. Dostojnym jubilatom
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Red.

Skorzewa, które wystąpiły w
strojach kaszubskich i
częstowały gości swoimi
wypiekami.
M. Czekaj
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Harmonogram zebrań wiejskich 2015
Data

Godzina

Sołectwo

23.02.2015
Poniedziałek

16.00
17.15
18.30

Mały Podleś
Nowy Podleś
Wielki Podleś

24.02.2015
Wtorek

16.00
17.15

Nowa Wieś Kościerska
Dobrogoszcz

18.30

Kościerska Huta

25.02.2015
Środa

16.00
17.15
18.30

Nowa Kiszewa
Dębogóry
Niedamowo

01.03.2015
Niedziela

17.00

Łubiana

02.03.2015
Poniedziałek

16.00
17.15
18.30

Szarlota
Rotembark
Juszki

03.03.2015
Wtorek

16.00
17.15
18.30

Częstkowo
Kościerzyna Wybudowanie
(spotkanie w Skorzewie)
Skorzewo

04.03.2015
Środa

16.00
17.15
18.30

Czarlina
Grzybowo
Sycowa Huta

05.03.2015
Czwartek

16.00
17.15
18.30

Wdzydze
Loryniec
Wąglikowice

06.03.2015
Piątek

16.00
17.15

Zielenin (spotkanie w Będominku)
Puc

09.03.2015
Poniedziałek

16.00
17.15

Sarnowy
Wielki Klincz

10.03.2015
Wtorek

16.00
17.15
18.30

Wieprznica
Gostomie
Korne

11.03.2015
Środa

16.00
17.15

Kłobuczyno
Kaliska Kościerskie

12.03.2015
Czwartek

16.00
17.15
18.30

Stawiska
Małe Stawiska
Szenajda

16.00
17.15

Mały Klincz
Nowy Klincz

13.03.2015
Piątek

AL-ANON

w Łubianie zaprasza

Jeśli jesteś osobą współuzależnioną - czyli np. twój mąż, żona, syn,
córka czy inna bliska osoba pije - przyjdź, a otrzymasz
odpowiednie informacje, by móc żyć w spokoju, radości
i zdrowiu.
Grupa AL-ANON "ZAUFANIE" zaprasza w każdą środę
w godz. 18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej
stacji PKP, w górnej sali, wejście od strony torów). W ostatnią
środę miesiąca organizowany jest mityng otwarty, dla
wszystkich zainteresowanych.

FERIE
ZIMOWE
w Gminie
Kościerzyna
Podczas ferii zimowych we
wszystkich placówkach
oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Kościerzyna, zostaną
zorganizowane zajęcia opiekuńcze w pierwszym tygodniu
p r z e r w y w a k a c y j n e j . We
wszystkich obiektach dzieci
będą miały zapewnioną opiekę
przez 5 godzin dziennie. Dla
dzieci i młodzieży zostaną
przygotowane gry i zabawy,
pokazy filmów, wycieczki
terenowe itp. Przebieg zajęć w
głównej mierze uzależniony
będzie od warunków atmosferycznych. W drugim tygodniu
ferii dla wszystkich chętnych
będą udostępnione gminne
obiekty sportowe. Całość przedsięwzięcia jest sfinansowana ze
środków budżetu gminy.
W czasie ferii zimowych
również Gminne Biblioteki
Publiczne w Wąglikowicach,
Skorzewie i Wielkim Klinczu
przygotowały kilka propozycji
spędzenia wolnego czasu.
Zaplanowano zajęcia plastyczne,
zagadki literackie, rebusy.
Zapraszamy dzieci w godzinach
otwarcia bibliotek na: głośne
czytanie legend i bajek o naszym
regionie, kolorowanki o
tematyce zimowej, gry i zabawy
konkursowe.
Red.

Masz problem z alkoholem? Chcesz przestać pić?
Przyjdź-posłuchaj-może zostaniesz z nami!
Może to, co nie udaje się w pojedynkę uda się razem w grupie. Jaki jest
nasz cel? Trwać w trzeźwości i pomagać innym w jej osiągnięciu.
W jaki sposób to czynimy? Wymieniając doświadczenia, uzyskujemy
siłę i nadzieję do wytrwania w trzeźwości. Może i dla Ciebie nadejdą
te radosne dni w trzeźwości, jeśli tylko zechcesz. Z pogodą ducha na
twarzy świat jest piękny. W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na
MITING AA Grupy ISKRA w pomieszczeniach w sali klubowej Hali
Sportowej ul. Szkolna w Wielkim Klinczu. Miting otwarty - pierwsza
środa miesiąca dla każdego zainteresowanego.
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Policja ostrzega - oszustwa "na wnuczka"
i “na policjanta" - bądźmy szczególnie ostrożni
Ofiarami oszustów często są
osoby starsze, które w ten sposób
tracą oszczędności całego życia.
Sprawcy posługujący się metodą
"na wnuczka" często działają w
zorganizowanych grupach - w
celu osiągnięcia korzyści
majątkowych wprowadzają
osoby pokrzywdzone w błąd co
do swojej tożsamości, podając się
za bliskiego członka rodziny:
wnuczka, bratanka, kuzyna,
siostrzeńca, synową lub podając
się za członka rodziny znajomych, sąsiadów, przyjaciół.
Najpierw typują swoje
potencjalne ofiary - najczęściej
wybierają osoby starsze, mieszkające samotnie. Następnie
dzwonią do tych osób i w czasie
rozmowy, wzbudzając przekonanie, że są ich krewnymi czy
znajomymi, proszą o pilne
pożyczenie pieniędzy na różnego
rodzaju cel. Oszust, podszywający się pod krewnego, opisuje
jakieś zdarzenie i prosi o pomoc
finansową związaną z pokryciem
jakichś kosztów. Częstym
motywem jest okazjonalny zakup
samochodu lub mieszkania,
zakup leków, pokrycie kosztów
związanych ze skutkami kolizji
czy wypadku drogowego lub
leczenia szpitalnego. Aby
ustrzec się przed tego typu
oszustwem, należy przede
wszystkim jak najszybciej
skontaktować się z osobą, do
której mają trafić pieniądze. W
ten sposób można się upewnić, że
to rzeczywiście krewny czy
znajomy osoby odbierającej
telefon zwracał się z prośbą o
pomoc finansową. Oszuści
wielokrotnie dzwonią do
potencjalnej ofiary, w ten sposób
próbują uniemożliwić osobie,
którą chcą oszukać, zweryfikowanie tego czy faktycznie
dzwoni krewny. Pamiętajmy, że
nie należy przekazywać
żadnych pieniędzy osobom,
które telefonicznie podają się
za członków rodziny lub proszą
o przekazanie pieniędzy przez
osoby pośredniczące - należy
sprawdzić, czy jest to
prawdziwy krewny, dzwoniąc
do niego. Bezwzględnie należy
potwierdzić, czy dzwoniący jest
osobą, za którą się podaje oraz

czy rzeczywiście potrzebuje
takiej pomocy.
W ostatnim czasie często
wykorzystywaną przez oszustów
metodą jest też tzw. kradzież "na
policjanta". Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa
do funkcjonariuszy Policji i
wyłudzają pieniądze od starszych
osób. Najpierw wykonują telefon
podając się za członka rodziny
(najczęściej wnuczka). Tłumaczą
zmieniony głos chorobą lub
wzbudzają poczucie winy w
starszej osobie, z powodu tego,
że go nie poznaje. Proszą o
pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Oszuści są bezwzględni umiejętnie manipulują rozmową
tak, by uzyskać jak najwięcej
informacji i wykorzystać starsze
osoby. Chwilę po zakończeniu
pierwszej rozmowy do ofiary
dzwoni kolejna - podając się za
funkcjonariusza CBŚ lub Policji.
Na ogół przestępca informuje
rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że
poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia
pieniędzy. Informuje o tym, że
oszust został namierzony.
Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną
sumę pieniędzy z banku i
przekazała ją wyznaczonej
osobie lub prosi o wykonanie
przelewu bankowego na wskazany numer konta. "Fałszywy
funkcjonariusz" podaje często
wymyślone nazwisko, a nawet
numer odznaki, prosi aby nie
przerywać rozmowy telefonicznej i wybrać numer na
Policję. Wtedy inny głos w
słuchawce przekonuje ofiarę, że
bierze udział w akcji rozpracowania oszusta. Sprawcy
oszustw wywierają na ofiarach
presję czasu. Nie dają chwili na
zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze
osoby, że ich pieniądze pomogą
w schwytaniu przestępców.
Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest
bezpieczna, a oszust ma do nich
łatwy dostęp. Przestępcy podając
się za funkcjonariuszy, grożą
konsekwencjami prawnymi,
jeżeli ich rozmówca nie będzie

współpracował. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się
urywa, a przestępcy znikają ze
wszystkimi oszczędnościami
ofiary.
Jak nie stać się ofiarą
oszustów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni
do nas ktoś, kto podszywa się pod
członka naszej rodziny i prosi o
pieniądze, nie podejmujmy
żadnych pochopnych działań.
Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które
mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie
wypłacajmy z banku wszystkich
oszczędności. Zadzwońmy do
kogoś z rodziny, zapytajmy o to
czy osoba, która prosiła nas o
pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Nie ulegajmy presji
czasu wywieranej przez
oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie
informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie!
Nigdy nie proszą też o

przekazanie pieniędzy nieznanej
osobie. W momencie, kiedy ktoś
będzie chciał nas oszukać,
podając się przez telefon, za
policjanta - zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy
się w rozmowę z oszustem.
Jeżeli nie wiemy jak zareagować
powiedzmy o podejrzanym
telefonie komuś z bliskich.
Zwracamy się z apelem
również do osób młodych informujmy naszych rodziców i
dziadków o tym, że są osoby,
które mogą chcieć wykorzystać
ich życzliwość. Powiedzmy im
jak zachować się w sytuacji
kiedy ktoś zadzwoni do nich z
prośbą o pożyczenie dużej ilości
pieniędzy. Zwróćmy uwagę na
zagrożenie osobom starszym, o
których wiemy, że mieszkają
samotnie. Zwykła ostrożność
może uchronić ich przed utratą
zbieranych latami oszczędności.
Pamiętajmy również, że zawsze
o swoich podejrzeniach
powinniśmy powiadomić
Policję.
źródło: www.policja.pl

Diamentowy jubileusz
w Dębogórach

W dniu 23.01.2015 r. Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz
Piechowski złożył gratulacje jubilatom Państwu Helenie i Józefowi
Maszka z Dębogór, którzy obchodzili 60-lecie zawarcia sakramentu
małżeństwa. Para małżeńska otrzymała dyplom gratulacyjny oraz
upominek i kwiaty. Dostojnym jubilatom składamy
najserdeczniejsze życzenia.
J. Zabrocka
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Dyskoteka pokoleń w Wielkim Klinczu
W czwartek, 22 stycznia 2015 r. z
okazji Dnia Babci i Dziadka
Zarząd Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował w Sali
Wiejskiej imprezę integracyjną.
Przy skocznych przebojach
wykonywanych przez orkiestrę
"Cztery Asy" - muzykalnych
dziadków - bawiły się pokolenia
wnuków, rodziców i seniorów około 70 osób. Gościem honorowym radosnego spotkania był
ks. senior Stanisław Matczuk,
który swobodnie gawędził i
bawił się z dziećmi oraz z
podziwu godnym entuzjazmem
uczestniczył w konkursach
sprawnościowych, czym wywołał spontaniczny zachwyt
młodszego pokolenia. Ciekawe
konkurencje i zabawy dla
wszystkich grup wiekowych
przygotowali harcerze z Zespołu

Kształcenia w Wielkim Klińczu
pod wodzą niezastąpionej phm
(=podharcmistrz) Ilony
Kościelskiej - 11 DH im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich.
Elżbieta Brzezińska, przewodnicząca Koła PZERI wręczyła
zaangażowanym harcerzom
Dyplomy Uznania. Wnukowie
konkurowali w rzutach do celu, w
unihokeju, biegach, mamusie
miały za zadanie odgadnąć smak
przypraw. Natomiast babcie
uczestniczyły w tanecznej
przebierance, gdzie popisały się
wysoką inwencją i poczuciem
humoru. Wnuki mogły także
wykonać prezenty dla babć w
postaci kwiatów i gwiazdek. Nad
artystycznymi zmaganiami czuwała zdolna mama Izabela
Kordecka z Vanessą. Uczestnicy
dyskoteki częstowali się
smacznymi ciastami i słodyczami

przygotowanymi przez troskliwe
babcie. E. Brzezińska podziękowała seniorkom, orkiestrze
"Cztery Asy" za wkład w zorganizowanie dyskoteki pokoleń,
sołtys Krystynie Marczyk za
udostępnienie Sali Wiejskiej
i przygotowanie dyplomów. Za

rok spotkamy się w jeszcze
liczniejszym gronie wnuków,
aby znowu wspólnie bawić się w
Dniu Babci i Dziadka.
Relację przygotowali
przewodnicząca i sekretarz Koła
PZERI w Wielkim Klinczu.
Zdjęcia wykonał sekretarz

Wielka Orkiestra zagrała w Gminie Kościerzyna
11 stycznia 2015 r. harcerze z 23
Drużyny ZHP z Łubiany im.
Remusowa Kara jak co roku
włączyli się w organizację XXIII
Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Już od
godz. 8.00 na ulicach Łubiany
kwestowali wolontariusze. Po

zbiórce drużyna udała się na
wielki finał do Kościerzyny,
gdzie można było posłuchać
koncertów, również zobaczyć
światełko do nieba. Harcerze z
Wielkiego Klincza również zebrali na terenie swojej miejscowości 900 zł na rzecz WOŚP

dzięki pracownikom UNIBU- bardzo dziękują mieszkańcom
DU. Jego szef p. Eryk Klatt jak co naszej Gminy Kościerzyna.
roku kwestował z harcerzami.
Phm. Piotr Kwidziński
Harcerscy wolontariusze WOŚP
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Zakaz palenia odpadów
Palenie "śmieci" jest bardzo
szkodliwe dla środowiska, gdyż
wydzielają się szkodliwe
substancje np. tlenek i dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, metale
ciężkie, kadm, chlorowodór i
cyjanowodór, PCB, pyły które
mogą wywołać choroby nowotworowe. Niektóre osoby
/szczególnie alergicy/ mogą
bezpośrednio odczuwać szkodliwość wdychanego zanieczyszczonego powietrza. Należy
zrozumieć też, że szczególnie
podatne na choroby są zwłaszcza
dzieci. Palenie śmieci ma
również negatywny wpływ na
stan przewodów kominowych,
powodując odkładanie się tzw.
"mokrej sadzy" w kominach. To z
kolei może być powodem
zapalenia się instalacji kominowej i pożaru Twojego domu
oraz zatrucia tlenkiem węgla.
Zgodnie obowiązującymi przepisami zakazane jest palenie
odpadów zarówno komunalnych
jak też przemysłowych poza
instalacjami do tego przeznaczonymi. Tak więc nie wolno
palić odpadów w piecu domowym jak też w ognisku, gdyż
temperatura spalania jest zbyt
niska aby skutecznie zredukować
szkodliwe związki. Dopuszczalne jest palenie odpadów
papierowych, tektur, kartonów
pod warunkiem, że nie są
farbowane lub lakierowane.
Zwracamy uwagę, że poza
wszystkimi odpadami zakazane
jest również palenie odpadów
wykonanych z przetworzonego
drewna /płyty wiórowe, paździerzowe, klejonki itp./, jak też
drewna malowanego farbami
olejowymi lub lakierowanego.
Szczególnie szkodliwe jest
palenie opon.

w celu zorganizowania odbioru
o d p a d ó w. B a r d z o
często wobec odnotowuje się palenie
odpadów podczas
prac budowlanych i
remontowych. Palenie odpadów budowlanych jest również zakazane. Dotyczy to szczególnie
folii, styropianu,
Palenie odpadów zielonych z pojemników po farbach i tynogródków /o ile nie nadają się do kach, siatek, pojemników po
kompostowania/ dopuszczalne piankach itp.
jest pod następującymi warunkami:
Zgodnie z obowiązującymi
- jeżeli dokonujemy tego przepisami tj. ustawą z dnia 14
punktowo /w ognisku/,
grudnia 2014 r. o odpadach
- ognisko zlokalizowane jest w (art.191) "kto, termicznie
odległości minimum 100 metrów przekształca odpady poza spaod granicy lasu,
larnią odpadów lub współ- ognisko jest pod stałym spalarnią odpadów podlega
nadzorem,
karze aresztu albo grzywny".
- wydobywający się dym nie Zgodnie z art. 379 Prawa ochromoże powodować zagrożenia w ny środowiska uprawnionymi
ruchu drogowym, oddziaływać organami do kontroli w zakresie
szkodliwie na nieruchomości w powyższym są między innymi
sąsiednie.
funkcjonariusze straży gminnej.
K o n t r o l u j ą c y,
wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z
rzeczoznawcami
i niezbędnym
sprzętem przez
całą dobę na teren nieruchomości, obiektu
lub ich części, na
Zwraca się uwagę, że podczas których prowadzona jest działalwykonywania robót budow- ność gospodarcza, a w godzinach
lanych do wykonawcy robót od 6 do 22 - na pozostały teren;
należy obowiązek zabezpie- 2) przeprowadzania badań lub
c z e n i a t e r e n u b u d o w y w wykonywania innych niezbędpojemniki na odpady oraz nych czynności kontrolnych;
złożenia odpowiedniej deklaracji 3) żądania pisemnych lub
do Związku Gmin Wierzyca u s t n y c h i n f o r m a c j i o r a z

wzywania i przesłuchiwania
osób w zakresie niezbędnym do
ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z
problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego
podmiotu oraz kontrolowana
osoba fizyczna obowiązani są
umożliwić przeprowadzanie
kontroli, a w szczególności
dokonanie czynności określonych powyżej. Zgodnie z art.
225 kodeksu karnego, kto osobie
uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie
ochrony środowiska lub osobie
przybranej jej do pomocy
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,
podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. Zwracamy
uwagę, że kontrole funkcjonariuszy mogą być niezapowiedziane, również w
przypadku potencjalnego podejrzenia spalania odpadów.
Weryfikacji mogą również
podlegać zawartości pojemników na odpady.

Apeluje się do mieszkańców
Gminy Kościerzyna, aby
dostosowali się do obowiązujących przepisów,
których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na otaczające nas
środowisko.
Zwracamy uwagę, aby nie
utrudniać wykonywania czynności przez funkcjonariuszy
straży gminnej, gdyż może się to
skończyć niezbyt miłymi
wizytami w sądzie.
"Ponieważ Ziemia opiekuje się
nami
Zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość jaką
nas obdarza,
utrzymując ją w czystości
i szczęściu”
K. Lisakowski
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Szwoleżerowie Rokitniańscy w Wielkim Klinczu
1 lutego br. w Wielkim Klinczu
odbyło się kolejne spotkanie z II
Pułkiem Szwoleżerów Rokitniańskich. Wizyta Szwoleżerów
jest głęboko zakorzeniona w
historię Wielkiego Klincza. W
pikniku patriotycznym wzięli
udział mieszkańcy Gminy
Kościerzyna wraz z całymi
rodzinami, którzy skorzystali z
atrakcji przygotowanych w tym
dniu przez organizatorów.
Dodatkowo za całokształt
działalności zostali odznaczenie
okolicznościowym medalem
Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Misjonarze Świętej Rodziny
z Wielkiego Klincza
2. XI Drużyna Harcerska im.
Szwadronu II Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich z
Wielkiego Klincza

Młodzież oraz całe rodziny
aktywnie uczestniczyły w "V
Rajdzie Patriotycznym" zorganizowanym przy okazji naszego
pikniku przez hufiec ZHP z
Wielkiego Klincza, natomiast
najbardziej zmarznięci mogli
ogrzać się w sali wiejskiej oraz
posilić
tradycyjną wojskową
grochówką.
Przedstawiając historię oraz
wydarzenia związane z wieloletnią obecnością II Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich
pragniemy zachęcić wszystkich
mieszkańców do aktywnego
udziału w tej żywej lekcji historii
w kolejnych latach.

W latach 1927-1930 w zabudowaniach dawnego majątku stacjonował
1 szwadron II pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich. Nazwa pułku wzięła
się od szarży pod Rokitną, która miała miejsce 13 czerwca 1915 r. W dniu
tym ułani 2 szwadronu II Brygady
Logionów dowodzeni przez rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza
zdobyli trzy linie rosyjskich okopów.
Nazwę pułku przyjął 2 czerwca 1919
r. Był on bezpośrednim spadkobiercą
utworzonego w 1918 r. II Pułku
Ułanów Legionów Polskich. Pod
koniec kwietnia 1926 r. szwoleżerowie przybyli do Starogardu
Gdańskiego.Z powodu braku miejsca
w koszarach 1 szwadron liniowy
przeniesiony został do Wielkiego
Klincza. W zorganizowanym w

dawnym majątku prowizorycznym
garnizonie szwadron pozostał aż do
1930 r., kiedy to przeniesiono ze
Starogardu do Tczewa 2 Batalion
Strzelców. W Wielkim Klinczu 1
szwadron aż do 1929 r. stacjonował
pod komendą rotmistrza Stanisława
Lipskiego. Począwszy od 15 listopada 1929 r. dowództwo nad szwadronem przejął rotmistrz Jan
Jastrzębski. Tuż przed wybuchem II
wojny światowej szwadron liniowy
liczył 4 oficerów, ok., 112-114 szeregowych, ok. 114-118 koni wierzchowych i 14 koni pociągowych. Podczas pobytu w Wielkim Klinczu
szwoleżerowie aktywnie włączali się
w uroczystości państwowe. Jako
przykład można podać tutaj obchody
10-lecia odzyskania Pomorza, które
odbyły się we wsi w niedzielę 9 lutego
1930 r. W dniu 19 marca 1930r. na
dziedzińcu koszar poświęcono tablicę pamiątkową ku czci marszałka
Józefa Piłsudskiego.
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Halówka weszła w decydującą fazę
W sobotnie popołudnie w Hali
Sportowej w Wielkim Klinczu
rozegrano 9 kolejkę II ligi.
Niespodziankę sprawiła drużyna
Kaliszanki Dziemiany która
rozgromiła lidera rozgrywek
drużynę Texas Pub 6-0. Drugi
pojedynek pomiędzy zespołem
Przeciągu Gryf a B&J arzębińscy
zakończył się zwycięstwem tych

drugich 0-4. W trzecim spotkaniu
ekipa z Liniewa zremisowała z
DWS Kościerzyna
W niedzielę od godziny 10.30 w
Wielkim Klinczu można było
podziwiać zmagania III
ligowców. Na cztery kolejki
przed końcem rozgrywek
najbliżej awansu są zawodnicy
Laspol Tuszkowy, drugie miejsce

gwarantujące bezpośredni awans
zajmuje zespół Trober Polska
Tego dnia również swoje mecze
rozegrali I ligowcy. W grupie
spadkowej na pierwszym
miejscu plasuje się drużyna
Repiński Transport przed Garska
Drób i S.C. Łubiana, w ciężkiej
sytuacji znajduje się Integral

Logistic który na swoim koncie
ma zerowy dorobek punktowy.
W grupie mistrzowskiej bez
niespodzianek zakończyły się
ostatnie spotkania. Zajazd Leśny
Dworek pokonał 7-0 Eko - Dom,
drugie w tabeli ABC pokonało
Jareks Grabowo 4-1
M.Helta

Telefony alarmowe
Urząd Gminy Kościerzyna - 58 686 59 80
Straż Gminna - 58 686 59 80
Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
Starszy strażnik Adam Niklas,
Młodszy strażnik Tadeusz Sikorski - tel. 603 577 699
Zakład Komunalny (telefon czynny całą dobę) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowi: Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219,
Asp. Sztab. Tadeusz Piechowski 603 568 251
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) 999, 58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

