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Piknik patriotyczny w Wielkim Klinczu
Wielki Klincz kolejny raz gościł
II Szwadron Szwoleżerów
Rokitniańskich, którzy uświetnili 98 rocznicę wkroczenia
armii generała Hallera na teren
Kaszub, inicjatorów wyzwolenie
kaszubskiego regionu z zaboru
pruskiego. W pikniku patriotycznym udział wzięli mieszkańcy,
harcerze z drużyn z Wielkiego
Klincza i Łubiany oraz Zarząd
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Żywa lekcja historii przypomina
o wartościach, które nie tracą w
obecnym świecie na wartości, a
są nimi poczucie wolności i
niepodległości. Tradycje niepodelgłościowe mamy obowiązek
kultywować wśród młodego
pokolenia, które ma sposobność
żyć spokojnie w wolnym kraju.
Uroczystości rozpoczęły się w

Wielkim Klinczu mszą św. w
kościele p.w. Świętej Rodziny.
Po nabożeństwie ks. proboszcz
Piotr Pietrzyk przywitał szwadron II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, którzy wraz z
mieszkańcami przeszli na plac

przy remizie OSP. Włodarz
Gminy Grzegorz Piechowski
przywitał zgromadzonych
mieszkańców i gości.
Z okazji rocznicy niepodległości
Polski Zarząd Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował osoby i instytucje, które działają na rzecz
kultywowania tradycji patriotycznych. Wśród tegorocznych
wyróżnionych była Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Kornem, w imieniu
której odznaczenie Srebrnego
Krzyża Związku Piłsudczyków
RP odebrała dyrektor szkoły
Beata Murglin oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów koło w Wielkim
Klinczu wyróżniony Brązowym
Krzyżem Związku Piłsudczyków RP za zasługi w krzewieniu

idei i czynów Marszałka Józefa
Piłsudskiego, a odznaczenie
odebrała w imieniu zarządu Przewodnicząca Elżbieta Brzezińska.
Jak tradycja nakazuje, szwadron
zaprezentował pokaz musztry
konnej. Po oficjalnej części

imprezy kolejnym punktem spotkania był się Piknik Patriotyczny
zainicjowany pieśniami patriotycznymi legionów w wykonaniu zespołu „Sami Swoi” przy
muzyce zespołu „Trzy Asy” na
scenie sali wiejskiej. Tradycją
pikniku jest rajd patriotyczny, w
którym biorą udział mieszkańcy
oraz drużyny harcerskie z Wielkiego Klincza oraz Łubiany, a
także tradycyjna wojskowa grochówka serwowana w trakcie
imprezy.

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki pragnie podziękować za
współorganizację tej ważnej
imprezy przedstawicielom OSP
Wielki Klincz, harcerzom z
panem Piotrem Kwidzińskim,
Pani sołtys Krystynie Marczyk
oraz Komendzie Powiatowej
Policji w Kościerzynie i
Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów
koło w Wielkim Klinczu za
oprawę artystyczną uroczystości.
M.L.

Budowa nowych boisk w Wąglikowicach, Wielkim Podlesiu i Łubianie rozpoczęta
Został wyłoniony wykonawca i
przekazano plac budowy pod
budowę trzech nowych boisk
wielofunkcyjnych i bieżni z
nawierzchnią sztuczną. Obiekty
sportowe powstaną w Wąglikowicach, Wielkim Podlesiu i Łubianie.
Termin wykonania tej inwestycji
został ustalony na 16.06.2018
roku. Przetarg wygrała firma z
powiatu kartuskiego ELSIK

sp. z o.o. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to już na
koniec roku szkolnego dzieci i
młodzież powinni kopać piłkę na
nowych obiektach.

boiska do tenisa ziemnego i
boiska do siatkówki. Powstaną w
W ą g l i k o w i c a c h , Wi e l k i m
Podlesiu oraz Łubianie (przy
szkole). Dodatkowo w Łubianie
zostanie zbudowana bieżnia o
Boiska wielofunkcyjne, których nawierzchni poliuretanowej
budowa została dofinansowana długości około 200 m.
ze środków Ministra Sportu i
Turystyki, składać się będą z Koszt wykonania poszczególboiska do piłki ręcznej/nożnej, nych obiektów to:
dwóch boisk do koszykówki, Wąglikowice - 329 640 zł,

Wielki Podleś 297 660 zł,
Łubiana boisko: 346 949 zł
i bieżnia: 250 830 zł.
Mamy nadzieję, że budowane
w 2018 roku boiska będą tak
samo dobrze służyć mieszkańcom, jak te już dzisiaj działające
w Nowym Klinczu i Skorzewie
wybudowane w 2017 roku w
ramach tego samego projektu.

Harmonogram zebrań wiejskich 2018 - str. 2.

G. Świtała
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Zebrania wiejskie 2018
Data

Godzina

Sołectwo

26.02.2018
Poniedziałek

16.00
17.15

Kaliska Kościerskie
Kłobuczyno

27.02.2018
Wtorek

16.00
17.15
18.30

Nowy Podleś
Mały Podleś
Wielki Podleś

28.02.2018
Środa

16.00

Juszki

17.15
18.30

Rotembark
Szarlota

01.03.2018
Czwartek

16.00
17.15

Mały Klincz
Nowy Klincz

02.03.2018
Piątek

16.00
17.15

Zielenin (spotkanie w Będominku)
Puc

04.03.2018
Niedziela

17.00

Łubiana

05.03.2018
Poniedziałek

16.00

Gostomie

17.15

Korne

06.03.2018
Wtorek

16.00
17.15
18.30

Nowa Kiszewa
Dębogóry
Niedamowo

07.03.2018
Środa

16.00

17.30

Kościerzyna Wybudowanie
(spotkanie w Kościerzynie – sala
posiedzeń urzędu gminy)
Skorzewo

08.03.2018
Czwartek

16.00
17.15
18.30

Wdzydze
Loryniec
Wąglikowice

09.03.2018
Piątek

16.00
17.15

Wieprznica
Częstkowo

12.03.2018
Poniedziałek

16.00
17.30

Sarnowy
Wielki Klincz

13.03.2018
Wtorek

16.00
17.15
18.30

Czarlina
Grzybowo
Sycowa Huta

14.03.2018
Środa

16.00
17.15
18.30

Dobrogoszcz
Nowa Wieś Kościerska
Kościerska Huta

15.03.2018
Czwartek

16.00
17.15
18.30

Szenajda
Małe Stawiska
Stawiska

AL-ANON w Łubianie zaprasza

Sala gimnastyczna w Kaliskach
Kościerskich nabiera kształtu
Zgodnie z harmonogramem
realizowane są prace na budowie
nowej sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Kaliskach
Kościerskich. Obiekt jest już
zadaszony, obecnie trwają prace
przy montażu stolarki okiennej. Z
postępu prac można wywnioskować, że na dzień dzisiejszy nie
jest zagrożona data ostatecznego
oddania do użytku 16 sierpnia
2018 roku.
Po raz drugi Gmina Kościerzyna
występuje z wnioskiem poprzez
Wojewodę Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie środków finansowych z
rezerwy celowej budżetu państwa
na rok 2018, aby dofinansować
budowę sali. Mamy nadzieję, że
podobnie jak w roku ubiegłym uda
się odciążyć budżet gminny.
Przypomnijmy, że Gmina Kościerzyna podpisała umowę z
wykonawcą inwestycji pn. "Budowa budynku sali gimnastycznej
wraz z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w miejscowości
Kaliska Kościerskie". Budynek
sali gimnastycznej z zapleczem, o
szerokości 21,76 m, długości
34,00 m, wysokości 10,46 m,

powierzchnia użytkowa - 667,7
m2, kubatura - 6.150m3. Wewnątrz
sali będzie pole do gry o
wymiarach 12x24 m wykonane z
podłogi powierzchniowo elastycznej, na którym znajduje się
boisko do gry w piłkę ręczną, piłkę
halową, piłkę koszykową oraz
piłkę siatkową. Zaplecze sali
gimnastycznej składa się z ciągów
komunikacyjnych, toalety dla
niepełnosprawnych, szatni damskiej z wc oraz prysznicami, szatni
męskiej z wc oraz prysznicami,
2 magazynów na sprzęt sportowy,
sali do zajęć korekcyjnych, pokoju
nauczycielskiego z łazienką,
pomieszczenia socjalnego oraz
pomieszczenia technicznego.
W ramach inwestycji dla sali z
zapleczem zostanie wykonana
instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wodociągowokanalizacyjna, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja
elektryczna oraz instalacja ogrzewania. Instalacja ogrzewania
zostanie wykonana na zasadzie
ogrzewania podłogowego, natomiast instalacja elektryczna będzie zawierała system sygnalizacji
włamania i napadu, system
monitoringu obiektu oraz instalację fotowoltaiczną w formie
paneli umieszczonych na dachu do
produkcji energii elektrycznej dla
potrzeb obiektu. Koszt budowy sali
gimnastycznej z zapleczem to
2 812 517,97 zł brutto. W ubiegłym
roku, decyzją Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha udało się
otrzymać dotację 485 tys. zł, co
stanowiło prawie 50% ubiegłorocznych wydatków inwestycyjnych. Środki finansowe
pochodziły z rezerwy celowej
budżetu państwa na rok 2017.
G. Świtała

Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić? Przyjdź - posłuchaj
- może zostaniesz z nami!

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.

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.

Grupa AL-ANON "ZAUFANIE" zaprasza w każdy piątek w godz.
18.00-20.00 do Łubiany, ul. Kolejowa (budynek byłej stacji PKP,
w górnej sali, wejście od strony torów). W ostatni piątek miesiąca
organizowany jest mityng otwarty, dla wszystkich
zainteresowanych.

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 każdy czwartek o
godz. 18:00 zapraszamy na MITING AA Grupy ISKRA w
pomieszczeniach w sali klubowej Hali Sportowej ul. Szkolna w
Wielkim Klinczu. Miting otwarty pierwszy czwartek miesiąca dla
każdego zainteresowanego.
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Robocza wizyta delegacji z Pniew
W dniach 17-19 stycznia 2018 r.
w gminie Kościerzyna gościliśmy delegację z partnerskiej
gminy Pniewy w Wielkopolsce.
Wizyta miała typowo roboczy
charakter, a jej celem było
ustalenie planu wspólnych
działań na 2018 rok.
Podczas dwustronnych rozmów
pomiędzy przedstawicielami obu
gmin udało się wypracować kilka

pomysłów, które są planowane
do realizacji w najbliższym
czasie. Między innymi w Pniewach zorganizowany zostanie
przegląd orkiestr dętych, do
Garczyna przyjadą pniewscy
seniorzy, jak co roku odbędą się
kolonie dla dzieci z obu gmin.
Ponadto w zamierzeniach jest
współpraca urzędników, która
ma doprowadzić do wymiany

doświadczeń i sprawniejszej
realizacji powierzonych zadań.
Być może uda się zrealizować
wspólne działania pomiędzy
bibliotekami gminnymi. Planowana jest również współpraca
strażaków - ochotników, a także
wspólne działania sportowe. Z
pewnością kontynuowana będzie
przyjaźń pomiędzy zespołem
"Kaszubskie Nuty" z Nowego

Klincza i zespołem "Szaranki" z
Nojewa.
Goście z Pniew oprócz szczegółowych ustaleń planu działań
na 2018 rok mieli okazję poznać
gminę Kościerzyna. Odwiedzili
p r z e d s i ę b i o r s t w o K . P. P. U .
UNIBUD Sp. z o.o. w Wielkim
Klinczu, poznali szkołę podstawową w Wielkim Podlesiu,
obejrzeli budowę sali gimnastycznej w Kaliskach Kościerskich oraz zobaczyli przedszkole
w Nowym Klinczu.
Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny przekazał też
miłą informację, że jedna z ulic w
Pniewach otrzymała niedawno
nazwę "Kościerska".
K. Knopik

Dzielnicowy gminy Kościerzyna uratował życie 67-latkowi
Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w
ostatniej chwili uratował życie
mężczyźnie, który zasłabł w
swoim mieszkaniu. Funkcjonariusz podczas obchodu swego
rejonu na terenie gminy Kościerzyna odwiedził jedną z osób
samotnie mieszkających, z
uwagi na mróz i opady śniegu. Po
wejściu do domu zauważył leżącego na podłodze 67-latka,
udzielił mu pomocy i powia-

domił karetkę pogotowia. Do
zdarzenia doszło 22.01.2018 r.
około godz. 9.00. Dzielnicowy
Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie st. asp. Andrzej Rużyła,
będąc w jednej z miejscowości na
terenie gminy Kościerzyna
odwiedzał seniorów samotnie
mieszkających, dbając o to, czy
nie potrzeba im pomocy w
okresie zimy. Odwiedzając dom
67-latka, po wejściu do wnętrza,

zauważył nieprzytomnego
mężczyznę leżącego na podłodze, który nie dawał oznak życia.
Policjant widząc dodatkowo, że z
ust płynie krew, natychmiast
powiadomił pogotowie. Funkcjonariusz przystąpił do
udzielania pomocy przedmedycznej. 67-latek trafił do
szpitala. Pomoc przyszła w
ostatniej chwili.
P. Kwidziński

Zebranie Zarządu ZOSP RP Gminy Kościerzyna
Na sali posiedzeń Urzędu Gminy
Kościerzyna w dniu 26 stycznia
2018 roku odbyło się zebranie
sprawozdawcze Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kościerzyna.
Zebranie Zarządu zostało
poprzedzone spotkaniem członków Prezydium, na którym
ustalono plan i proponowany
przebieg zebrania Zarządu.
Otwarcia spotkania Zarządu
dokonał Prezes ZOSPRP Grzegorz Piechowski, który powitał
wszystkich uczestników i
przedstawił harmonogram posiedzenia i zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP Gminy Kościerzyna.
Sprawozdanie z wyjazdów do
zdarzeń poszczególnych jednostek przedstawił Komendant
ZOSPRP Piotr Jankowski.

Następnie Sekretarz ZOSPRP
Zygmunt Szulist ogłosił druhom
zmiany w procedurach składania
wniosków i przyznawania
odznaczeń za osiągnięcia w
dziedzinie przeciwpożarowej,
omówił sprawę wypełniania
dokumentacji sprawozdawczej
oraz planistycznej, która winna
być sporządzona podczas zebrań
w jednostkach OSP.
Po wystąpieniu Sekretarza głos
zabrał Komendant Powiatowy

PSP w Kościerzynie Tomasz
Klinkosz, który podziękował
druhom za zaangażowanie i
wkład, jaki wnoszą jednostki
podczas ćwiczeń i akcji.
Komendant szczególnie zwrócił
uwagę na działania jednostek
podczas sierpniowych nawałnic,
podczas których bez pomocy
OSP Państwowa Straż niewiele
mogłaby zdziałać. Szczegółową
analizę wyjazdów jednostek,
wypłaconego ekwiwalentu strażackiego za udział
w ćwiczeniach,
szkoleniach i
akcjach oraz zużycie paliw przez
jednostki zaprezentował na telebimie prezentując
tabele i wykresy
multimedialne

członek Zarządu Włodzimierz
Ostrowski. Na uwagę zasługuje
fakt, że w 2017 roku najwięcej
wyjazdów miała jednostka OSP
Wielki Klincz, a indywidualnie
najbardziej aktywnym strażakiem był Prezes OSP Wielki
Klincz Krzysztof Tuszkowski,
który również jest członkiem
Zarządu Gminnego.
Kończąc posiedzenie i dziękując
wszystkim za przybycie Wójt
Gminy Kościerzyna, a zarazem
Prezes Zarządu ZOSP RP
Grzegorz Piechowski zaprosił
wszystkich uczestników spotkania na skromny poczęstunek,
podczas którego omawiane były
różne tematy p.poż. w wolnej
dyskusji.
P.Ostrowski
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Dzieje się - jesień w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu
Jak co roku w każdej szkole
trzeba wziąć się ostro do nauki,
ale oprócz pracy musi być czas
na inne, przyjemniejsze rzeczy.
Uczniowie w ramach zajęć, ale i
po zajęciach mieli okazje brać
udział w różnych akcjach,
wyjazdach organizowanych w
naszej szkole lub poza nią.
Jedną z nich były badania
profilaktyczne, które nazwaliśmy: ZDROWY ZĄB TO JEST
TO! W dniach 21.09.2017 r i
25.09.2017 r. dzięki uprzejmości
Gdańskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Studentów Stomatologii przyjechali do Szkoły
Podstawowej w Wielkim Podlesiu pani Paulina Pałasz i pan
Łukasz Adamski (lekarze) oraz
Sandra Barkowska i Marek Biernat studenci GUMedu (odpowiednio 5 i 4 roku). Dzięki ich
poświęceniu wszyscy chętni
uczniowie zostali objęci profilaktyczną akcją stomatologiczną
w ramach działań tego Towarzystwa. Jest to organizacja
non-profit, która może pozyskiwać materiały na takie wydarzenia od sponsorów (lusterka,
rękawiczki, nagrody itd.). Takie
akcje zazwyczaj ograniczają się
do miasta Gdańska. Natomiast
spotkania z uczniami w Wielkim
Podlesiu odbywają się dlatego,
że pani Paulina Pałasz jestem
absolwentką naszej szkoły.
Myślimy, że dzięki tej systematycznej (trzykrotnej) akcji
profilaktycznej zmniejszyła się
ilość dzieci z próchnicą. W tym
roku żadne dziecko nie miało
przetok ropnych. To jest duży
sukces. Mamy nadzieję, że akcja
będzie organizowana również w
przyszłych latach. A w imieniu
dzieci i młodzieży, dziękujemy
NASZYM LEKARZOM za
pomysł, chęci i zaangażowanie
oraz wybór naszej szkoły. Miło i
"bezboleśnie" jest z Wami
współpracować, a o korzyściach
dla uzębienia to już wspominać
nie będziemy!
Też we wrześniu (23) zorganizowaliśmy akcję przy współpracy
PTTK-u "Piechti po Kaszëbach"
- międzypokoleniowa sztafeta
turystyczna. Wyruszyliśmy
(uczniowie, rodzice i nauczyciele) z boiska szkolnego i przez
nasze kaszubskie wsie np. Juszki
i lasy dotarliśmy do Szenajdy,
gdzie upiekliśmy kiełbaski w

ognisku. Po drodze uczestnicy
mogli wziąć udział w zabawach i
konkursach, które zostały
ocenione i nagrodzone.

24 września 2017r. uczniowie
najmłodsi udali się do Wdzydz na
najnowszą wystawę dla dzieci
oraz na zajęcia w ramach akcji "Z
motyką na bulwy". Dzieci poznawały nazwy dawnych zawodów, wzięły też udział w
zabawach. Po zwiedzaniu posilili
się przy ognisku, aby pełni sił
pojawić się na Bajkowym
Festynie Rodzinnym w Kościerzynie.

Październik też obfitował w
wiele atrakcji, już 10 października uczniowie klas najmłodszych udali się do - jak sami
stwierdzili - ZACZAROWANEGO OGRODU. Ogród
botaniczny w Gołubiu zachwycał
różnorodnością kształtów i barw.
Poza zwiedzeniem ogrodu
uczniowie zajęli się samodzielnym sadzonkowaniem roślin, a

także spędzili czas przy pieczeniu kiełbasek.
13 października odbył się apel z
okazji Dnia Edukacji Narodowej
przygotowany przez najstarszą
klasę w szkole pod opieką wychowawczyni. Uroczystość
nosiła tytuł "Tajemniczy pokój
dyrektora..." W trakcie imprezy

nauczyciele mogli zobaczyć
siebie przy pracy na zmontowanych filmach, posłuchać o
swoich rozterkach, zobaczyć
swoich ulubieńców, potańczyć,
usłyszeć życzenia, no i
oczywiście uśmiać się do łez.
14 października odbył się
V Turniej Szachowy o Puchar
Wójta Gminy Kościerzyna.
Turniej rozgrywany był w
czterech kategoriach: młodzików (do lat 12), juniorów (do lat
18), seniorów oraz kobiet.
Sędzią zawodów był pan Zdzisław Pelowski. W Turnieju wzięło
udział 45 zawodników, w tym 7
uczniów naszej szkoły. W kategorii kobiet nasza uczennica
Amelia Stencel uplasowała się
na 3 miejscu. Gratulujemy!
Warto dodać, że turniej cieszył
się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych uczestników. Królewska
gra szachy wraca do łask i jest
coraz bardziej popularna wśród
dzieci oraz młodzieży szkolnej.
19 października 2017 r. uczniowie najstarszych klas wzięli
udział w "Lekcji fizyki i chemii

na wesoło", którą zorganizowano
na scenie Gdańskiego Archipelagu Kultury, gdzie w kameralnym gronie uczniowie poznawali
tajniki fizyki, chemii i geografii.
Po lekcji udali się na spotkanie z
NOMO - robotem w Centrum
Hewelianum oraz jego krewniakami. Ta część wyjazdu najbardziej spodobała się uczniom.
Dużo pozytywnej zabawy dało
im też zwiedzanie Galerii Ruchu
oraz wystawy Z Energią!
Dnia 30 października
2017r. uczniowie
naszej szkoły udali
się na wyjazd do
Gdyni. Celem wyjazdu był mecz koszykówki pomiędzy

zespołem Basket 90 Gdynia oraz
Ślężą Wrocław.
4 listopada 2017 r. odbyło się
Dyktando Kaszubskie w Szkole
Podstawowej w Bojanie. Konkurs znajomości kaszubszczyzny
co roku cieszy się ogromną popularnością, przyciągając nawet
do kilkuset uczestników. To już
po raz szesnasty miłośnicy
kaszubszczyzny zmierzyli się ze
sobą podczas konkursu poprawnego pisania w języku kaszubskim. Szkołę w Wielkim
Podlesiu reprezentowali: Lidka
Zarębska, Kinga Przytarska,
Mateusz Jażdżewski, Oliwia Ziegert, Nikola Suberlak, Wiktoria
Literska, Amelia Wenta, Daria
Dułak i Michał Czucha.
10 listopada 2017 roku w naszej
szkole odbyła się akademia
upamiętniająca 99 rocznicę
odzyskania niepodległości przez
Polskę. Uczniowie klasy 2

gimnazjum wcielili się w role
Polaków żyjących pod zaborami,
prezentując ich losy oraz tęsknotę
za wolną Polską. Podczas
akademii wykorzystane zostały
również prezentacje multimedialne oraz film "Animowana
historia Polski", ukazujący ponad
1000 lat naszych dziejów.
Oprócz tych wielu przeróżnych
atrakcji uczniowie naszej szkoły
biorą udział w akcjach Szkolnego
Koła Wolontariatu, które jesienią
zorganizowało m.in. zbiórkę
zniczy i porządkowanie cmentarza parafialnego, zbiórkę
cebulek żonkili, które zostaną
wykorzystane we wiosennej akcji
"Żonkilowe pola nadziei", zbiórkę suchej karmy dla zwierząt w
schronisku. W ciągu całego roku
szkolnego wolontariat zbiera
nakrętki i makulaturę, które
wspomogą rehabilitację chorych
dzieci. Wspiera też uczniów
potrzebujących dodatkowej pomocy w
nauce.
Nadesłane
ze Szkoły
Podstawow e j
w
Wielkim
Podlesiu
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Pokoleniowy bal przebierańców w Wielkim Klinczu
Z okazji dnia Babci i Dziadka,
jak co roku w Sali Wiejskiej w
Wielkim Klinczu w czwartek,
18 stycznia 2018 r. odbyła się
dyskoteka pokoleń, w której
wzięło udział ponad 80 osób.
Organizatorami rodzinnej
imprezy integracyjnej był zarząd
i członkowie Koła Emerytów i
Rencistów.
Przy suto zastawionych stołach
zasiedli seniorzy, ich wnuki i
prawnuki oraz rodzice dzieci, a
także gość honorowy - ks.
kapelan Stanisław Matczuk i ks.
Piotr Piksa.
Karnawałowy bal rozpoczęła
Elżbieta Brzezińska, przewodnicząca Koła PZERI, która
złożyła seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
radości, miłości i troski młodego
pokolenia.
Babcie przygotowały smakowite
ciasta, a pani sołtys Krystyna
Marczyk zorganizowała dodatkowe słodycze dla dzieci, które z
wielkim entuzjazmem brały
udział w licznych konkursach
sportowych i zabawach ruchowych.
Fantastyczną oprawę muzyczną

przygotowali wspaniali
dziadkowie: orkiestra "Trzy Asy"
(panowie Andrzej Wencki,
Stanisław Kozikowski i Stanisław Grosz), a Tadeusz Wlaźlak bezkonkurencyjny didżej zapewnił popularne nagrania dla
juniorów.
Świetną zabawę rozpoczął
30-osobowy korowód urzekających przebierańców w przepięknych strojach księżniczek,
rycerzy, biedronek, motyli i
postaci z ulubionych bajek.
Znakomite jury jednogłośnie
przyznało wszystkim I miejsce i
symboliczne, ale miłe nagrody.
Godni podziwu laureaci
zademonstrowali improwizowany taniec. Największym
poczuciem rytmu wykazał się
dwu i pół letni Adaś, który
wywołał u wszystkich bez
wyjątku uczestników balu
spontaniczny i szczery zachwyt
nieprawdopodobną finezją
ruchów i taneczną gracją. Wielu
niebywałych emocji seniorom,
rodzicom i dzieciom dostarczyły
liczne popisowe konkurencje
sprawnościowe.
W rozgrywkach sportowych bez

względu na wiek udział wzięli
wszyscy uczestnicy spotkania.
Zawodnicy startowali w rzutach
do celu, wyścigach, ringo, hulahop i innych. Seniorzy w niczym
nie ustępowali młodzieży, a
prawdziwym mistrzostwem w
hula-hop wykazały się perfekcyjne babcie: Bogumiła Nadolna
i Danuta Dufke oraz wirtuozerska mama Joanna.
Dziadkowie walczyli o prymat
we wbijaniu gwoździa na czas.
Najszybszym championem
okazał się Jan Zaborowski.
Natomiast babcie konkurowały
w nawlekaniu koralików na
nitkę. Zwyciężyła niezrównana
Irena Wencka.
Zawody sprawnościowe zakończył kapeluszowy taniec rewelacyjnych babć, co jest tradycją
pokoleniowego spotkania.
Wszyscy doskonale czuli się w
swoim towarzystwie. Dorośli z
zachwytem obserwowali wyczyny wnuków, a dzieci były
dumne ze swoich babć i dziadków, z ich zdumiewającej
kondycji i ujmującego poczucia
humoru.
Wielu mieszkańców zaanga-

żowało się w przygotowanie
niecodziennej imprezy. Wszelką
pomocą służyła nam zawsze
życzliwa pani sołtys K. Marczyk.
Wspierały nas harcerki i harcmistrz Ilona Kościelska z
Zespołu Kształcenia w Wielkim
Klinczu. Właściciele sklepów w
naszej miejscowości ofiarowali
słodycze, rodzice - państwo N. D.
W. zakupili nagrody. Babcie:
Krystyna Neubauer, Danuta
Dufke, Maria Labuda, upiekły
smaczne pyszności ciasta. U.
Wencka, G. Piechowska, G.
Wlaźlak, Krystyna Okrój, E.
Brzezińska zajęły się sprawami
organizacyjnymi, a dziadkowie:
A. Wencki, Zbigniew Nadolny, Z.
Brzeziński służyli swoim transportem.
Bal dziadków, babć i wnuków jest
oczekiwanym spotkaniem towarzyskim, które integruje pokolenia i dostarcza radości
wszystkim mieszkańcom Wielkiego Klincza.
Relację przygotowała
Elżbieta Brzezińska
przewodnicząca Koła PZERI
w Wielkim Klinczu

Rozlicz podatek w miejscu zamieszkania
- popraw jakość życia w naszej gminie!
Prawie 40% Twojego podatku
dochodowego (PIT) trafia do
budżetu gminy. Pieniądze te
przeznaczane są m.in. na
finansowanie szkół i przedszkoli, inwestycje w kanalizację,
wodociągi, drogi i chodniki. Im
więcej osób będzie płaciło
podatki w miejscu zamieszkania,
czyli na terenie Gminy Kościerzyna, tym na lepszy standard
życia w gminie mogą liczyć. Jak
to zrobić? Składając roczny PIT
wpisz faktyczne miejsce zamieszkania w dniu 31.12.2017 r.
(meldunek nie ma w tym wypadku znaczenia). Jednocześnie

wraz z rocznym zeznaniem
podatkowym złóż w Urzędzie
Skarbowym formularz ZAP-3.
Pomóż gminie, w której
m i e s z k a s z ! D z i ę k i To b i e
zrealizujemy jeszcze więcej
inwestycji i remontów!

Przekaż 1% dla organizacji pożytku publicznego
Kwota wynikająca z 1% podatku
może być przekazana na rzecz
organizacji pożytku publicznego.
Przekazując 1% z własnego PIT
podatnik nie traci ani złotówki rozdysponowuje on jedynie

kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.
Organizacja uprawnione do 1% z
gminy Kościerzyna:
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
I Młodzieży Sprawnej Inaczej
"Otwarte Serca" (KRS
0000422011),
Fundacja Wspólnoty Burego
Misia Im. Bogdana Jańskiego
(KRS 0000128687),
Uczniowski Klub Sportowy Przy
Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie (KRS
0000374350),
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze (KRS 0000262260),

Stowarzyszenie Przyjaciół
Wdzydz (KRS 0000053486),
Ochotnicza Straż Pożarna Wielki
Klincz (KRS: 0000116212 - Cel
szczegółowy: OSP Wielki Klincz
83-423 Wielki Klincz, ul. Józefa
Wybickiego 19 NIP 591-15-56779),
Ochotnicza Straż Pożarna Kłobuczyno (KRS 0000116212 - Cel
szczegółowy: OSP Kłobuczyno
15 C, 83-315 Szymbark, NIP 59115-36-966),
Ochotnicza Straż Pożarna Korne
(KRS 0000116212 - Cel szczegółowy: OSP Korne 83-409
Korne NIP 5911588673).
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Jak postępować z azbestem?
Właściciel nieruchomości, który
posiada na swojej posesji wyroby
zawierające azbest w postaci płyt
azbestowych zarówno na obiekcie, jak też zdemontowane
zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymogów
prawnych:
1. zabronione jest wprowadzanie
do obrotu lub ponowne wykorzystanie azbestu tzn. nie można
wykorzystywać płyt azbestowych do budowy innych
obiektów lub poddawać dodatkowej obróbce;
2. wszelkie prace przy likwidacji
azbestu muszą być wykonywane
ze szczególną ostrożnością
najlepiej przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie
specjalistyczne;
3. instalacje lub urządzenia, w
których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać
oczyszczone lub unieszkodliwione, tzn. po demontażu płyt
teren należy dokładnie oczyścić i
dodatkowo odpylić a płyty
azbestowe zabezpieczyć przed
osobami postronnymi oraz
czynnikami atmosferycznymi;
4. każda osoba, która posiada na
nieruchomości azbest jest
zobowiązana do udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich
występowania oraz sposobu ich
eliminowania;
5. ocenę dotyczącą występowania azbestu osoba fizyczna nie
będąca przedsiębiorcą zobowią-

stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio
marszałkowi województwa albo
wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta informacji o
rodzaju, ilości i miejscach ich
występowania, czym narusza
obowiązek określony w art. 162
ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

zana jest przedstawić niezwłocznie wójtowi, w przypadku
przedsiębiorcy informację o
azbeście należy przedłożyć
właściwemu marszałkowi;
6. ocenę dotyczącą występowania azbestu należy uaktualniać
co roku i przedkładać właściwemu organowi;
7. zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne tzn.
zdemontowane odpady azbestowe należy magazynować bez
kontaktu z innymi odpadami;
8. transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów
niebezpiecznych tzn. należy
posiadać odpowiednie zezwolenia na transport tego typu
odpadów.
Zwracamy uwagę, że wymienio-

ne powyżej obowiązki należy
bezwzględnie przestrzegać, gdyż
nieprzestrzeganie ich skutkować
może wszczęciem postępowania
karnego lub nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Zgodnie z przepisami Prawa
ochrony środowiska:
Art. 345.
Kto, będąc do tego obowiązany
na podstawie art. 161, nie
oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w
których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające
szczególne zagrożenie dla
środowiska albo co do których
istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, podlega
karze aresztu albo ograniczenia
wolności, albo grzywny.
Art. 346.
1. Kto, wykorzystując substancje

W Urzędzie Gminy Kościerzyna oraz na stronie internetowej pod adresem
http://www.koscierzyna.pl/ho
m e / Z d r o w i e %281%29/Wnioski-dopobrania.aspx dostępny jest
druk oceny stanu występowania wyrobów azbestowych.
Pytania w sprawie gospodarki
odpadami azbestowymi należy
kierować do Pana Krzysztofa
Lisakowskiego lub Pani Moniki
Lehmann, którzy dostępni są w
biurze Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, budynek C,
pok. 1B, tel. 586865980 lub tel.
kom. 609138132, ewentualnie na
adres poczty elektronicznej
k.lisakowski@koscierzyna.pl;
m.lehmann@koscierzyna.pl.
Apelujemy do właścicieli nieruchomości o niezwłocznie
przedkładanie do tutejszego
organu inwentaryzacji wyrobów
azbestowych.
K. Lisakowski

Bezpłatna żywność dla mieszkańców gminy Kościerzyna
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna
w okresie od 1 sierpnia do 29
grudnia 2017r. realizowało
projekt „Jak zdrowym być Nieodpłatne przekazywanie
żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Kościerzyna".
Dzięki realizacji zadania:
1. Pozyskano 28,358 ton
żywności (do końca Podprogramu 2017, czyli do VI /2018
zostanie pozyskane 55,495 ton
żywności). Pomocą żywnościową objęto 1.100 osób, wydano 6.600 paczek żywnościowych. Zrealizowano 5 transportów żywności.
2. Przeprowadzono 10 warsztatów z dietetykiem dla 168 dzieci

w 5 Szkołach Podstawowych na
terenie Gminy Kościerzyna.
Dzięki realizacji projektu 168
dzieci z szkół podstawowych
uzyskało świadomość na temat
zdrowego odżywiania i zostało
zainspirowanych do wprowadzenia drobnych zmian
żywieniowych, służących zdrowemu odżywianiu. Ponadto

celem prowadzonych działań
było rozbudzenie ciekawości
kulinarnej i zwiększenie świadomości, że mamy wpływ na to,
c o j e m y, a t y m s a m y m
zwiększenie świadomości na
temat zdrowego odżywiania.
Poza tym realizacja projektu
pozwoliła na włączenie osób

doświadczających deprywacji
materialnej w funkcjonowanie
społeczności lokalnej. Z pomocy
skorzystało 1.100 osób.
W ramach Programu POPŻ
Podprogram 2017 zostały
zorganizowane warsztaty
kulinarne dla 25 dorosłych osób.
B.Federowicz
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Karta ratownicza pojazdu
Druhowie z OSP Wielki Klincz
już po raz drugi przeprowadzili
Akcję ,,Karta Ratownicza
Pojazdu", która odbyła się 21
stycznia 2018 r.
Akcja zainicjowana została w
październiku 2014 roku przez
druha śp. Daniela Justka, a
obecna jest kontynuacją jego
działań w pierwszą rocznicę
śmierci.
Z przygotowanych 300 naklejek
i kart ratowniczych pojazdu do
druku udało się rozdać ponad
połowę. Każdy, kto przybył miał
drukowaną kartę do konkretnej
marki swojego pojazdu, która
była umieszczona w przyjętym
miejscu (zaciemnieniu przed
słońcem kierowcy). Dodatkowo,
aby służby wiedziały, że owa
karta ratownicza pojazdu znajduje się w samochodzie, strażacy
oklejali przednią szybę naklejką
informacyjną. Celem akcji było
usprawnienie działań służb
ratowniczych, zawłaszcza strażaków przez posiadanie w
pojeździe na kartce schematu
danego samochodu, co ułatwia w
lokalizacji akumulatorów do
odłączenia, czy przy wycinaniu
karoserii pojazdu do ewakuacji
pasażerów, itp..
Poza tym przygotowane zostały

tzw. ,,Koperty Życia", które
rozdawano wraz z naklejkami.
Oznaczona Koperta Życia zawierająca w środku kartę
informacji zdrowa umożliwia
zapisanie wszystkich informacji,
które są potrzebne służbom
ratunkowym, a zawłaszcza
ratownikom medycznym i
strażakom, w niesieniu pomocy
medycznej. W kopercie możemy
znaleźć takie informacje jak dane
osoby, kontakt do najbliższych,
na co się choruje i jest się
uczulonym, przyjmowane
ostatnio leki i inne istotne
informację. Koperta Życia jest
skierowana głównie do osób
starszych i schorowanych, a
zwłaszcza samotnych, którzy w
momencie przyjazdu mogą być

nieprzytomni, a Koperta Życia
staje się jedynym źródłem
informacji. Przyjęło się w Polsce,
że taką kopertę umieszczamy w
lodówce na górnej półce po
prawej stronie w widocznym
miejscu lub na drzwiach
lodówki, a samą lodówkę
oklejamy naklejką informującą o
Kopercie Życia. Z przygotowanych 300 kopert i naklejek
udało się jako strażakom OSP
Wielki Klincz rozdać ponad
połowę.
W Remizie OSP Wielki Klincz
dodatkowo druhowie namawiali
do skorzystania z nauki pierwszej pomocy na fantomach oraz
do zapoznania się ze sprzętem
pożarniczym na wozach bojowych strażaków OSP Wielki

Klincz. Dodatkowo promowano
możliwość wsparcia działań
stowarzyszenia OSP Wielki
Klincz przez przekazanie w rozliczeniu rocznym za 2017 rok
swojego 1% na rzecz naszych
działań, które już drugi rok z
rzędu są zaprezentowane przez
najwyższą mobilność wyjazdów
w powiecie kościerskim wśród
Ochotniczych Straży Pożarnych,
ta mobilność jednostki OSP
Wielki Klincz także była zaprezentowana podczas sierpniowej
nawałnicy przez 38 wyjazdów w
tym czasie.
Każdy zainteresowany wsparciem może to uczynić przez
podzielenie się 1 procentem
swojego podatku właśnie na
rzecz tejże jednostki. Aby to
zrobić, wystarczy swoim zeznaniu podatkowym podać numer
KRS - 0000116212 i w rubryce
"Cel szczegółowy" wpisać OSP
Wielki Klincz. A także można
przesyłać darowizny na rachunek
bankowy o numerze: 47 8328
0007 2001 0003 3170 0001.
Przekazane wsparcie strażacy
wykorzystają na doposażenie
jednostki, która w obecnie przygotowuje się do wymiany wysłużonego samochodu pożarniczego
marki STAR.
R. Zwara

Dotacje na wymianę źródła ogrzewania budynku
mieszkalnego należącego do osoby fizycznej
W związku z ogłoszeniem przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Gdańsku dla
jednostek samorządu terytorialnego konkursu "Czyste Powietrze Pomorza" na wymianę
źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych w roku 2018,
zwracamy się do osób zainteresowanych dofinansowaniem,
aby składali pisemne wnioski
wyrażające chęć skorzystania z
dofinansowania w roku 2018 .
Informujemy, że dotację mogą
otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna.
Zakres możliwego dofinansowania obejmuje :
a) likwidację kotłów opalanych
węglem lub koksem i zastąpieniu
ich:
- kotłami opalanymi gazem lub

olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła
energii (pompy ciepła, kotły
opalane biomasą),
Kwota dotacji dla danego źródła
ciepła, wynosi nie więcej niż
35% kosztów kwalifikowanych
jego modernizacji i uzależniona
jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub
koksu oraz od liczby zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z dofinansowania.
Dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w zależności od
przyjętego rozwiązania wynosi
nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem
opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego
odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku

kotłowni zasilającej budynek
wielorodzinny,
b) pompy ciepła - 10.000 zł na
jedno źródło ciepła.
Wnioski o dofinansowanie należy kierować listownie na adres
Urzędu Gminy w Kościerzynie
/ul. Strzelecka 9, 83-400
Kościerzyna/ lub składać w
biurze obsługi mieszkańców
urzędu w nieprzekraczalnym
terminie do 20 kwietnia 2018
roku. Wnioski złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
Koszty kwalifikowane zadania
stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór
techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła
ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych
źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem ,

d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
UWAGA !!!
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obowiązek
zlikwidowania pieca na węgiel
lub koks.
Dofinansowanie nie obejmuje
nowo budowanych budynków.
Szczegółowe informacje na temat
dofinansowania oraz niskiej
emisji zamieszczone są na stronie
Urzędu Gminy Kościerzyna:
http://koscierzyna.pl/home/Ochr
ona-srodowiska/Niska-emisja.
Szczegóły dotyczące dofinansowania można również uzyskać w
Urzędzie Gminy Kościerzyna,
Budynek C, pok. 1B - Pan
Krzysztof Lisakowski oraz Pani
Monika Lehmann, tel.
586865980; tel. kom. 609138132.
K.Lisakowski
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Halówka weszła w decydującą fazę
W sobotnie popołudnie
(03.02.2018r.) w Hali Sportowej
w Wielkim Klinczu rozegrano
dziewiątą kolejkę II ligi. Po
rundzie zasadniczej tabelę
ligową podzielono na grupę
"spadkową" oraz "mistrzowską".
W grupie "spadkowej" zwycięstwo odniosła drużyna Pub La
Rocca, natomiast w drugim
meczu zespoły OK Dziemiany i
Wierzycy Stara Kiszewa podzieliły się punktami. W grupie
mistrzowskiej na kolejkę przed
końcem awans zapewniły sobie
zespoły Domstaru Liniewo oraz
OSP Grabowo.
W niedzielę (04.02.2018r.) od
godziny 10.00 w Wielkim
Klinczu można było podziwiać

zmagania III ligowców. Przed
rozpoczęciem kolejki szanse na
awans miały cztery zespoły,
ostatecznie dwa pierwsze miejsca
premiowane awansem do drugiej
ligi wywalczyły ekipy El Miś i
OP Team
Tego dnia również swoje mecze
rozegrali I ligowcy. W grupie
spadkowej na pierwszym miejscu
plasuje się drużyna Michael
Lipusz przed Mat Bud/Texas
Pub, obie ekipy zapewniły sobie
utrzymanie w pierwszej lidze,
natomiast pewne spadku są
drużyny Trober Polska oraz
Garska Drób. W grupie mistrzowskiej zawodnicy Zajazdu
Leśny Dworek wygrali 3-2 z
zespołem Compus Reklamy i po

raz czwarty zdobyli tytuł na kolejkę przed końcem
najlepszej drużyny, w drugim rozgrywek zapewnili sobie vice
pojedynku piłkarze Nandruk mistrzostwo ligi.
M.Helta
pokonali Jareks Grabowo 5-3 i

Budowa sali wiejskiej w Małym Klinczu
W styczniu Gmina Kościerzyna
ogłosiła przetarg na budowę sali
wiejskiej w Małym Klinczu. Do
przetargu zgłosili się czterej
wykonawcy, obecnie trwa ocena
złożonych ofert. Nowy obiekt ma
zostać wybudowany najpóźniej
do połowy listopada 2018 roku.
Jeżeli postępowanie przetargowe
przyniesie wybór wykonawcy to
roboty budowlane rozpoczną się
najprawdopodobniej w kwietniu
tego roku.
Warto przypomnieć, że na
realizację tej inwestycji Gmina
Kościerzyna podpisała umowę o

dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa Stolem.
Uzyskane dofinansowanie w
formie refundacji ma wynieść
około 50%.
Nowy obiekt zostanie wybudowany na tej samej działce, na
której zlokalizowany jest
obecnie budynek sali wiejskiej
(po dawnej spółdzielni mleczarskiej). Rozbiórka obecnej sali
wiejskiej według założeń ma
zostać przeprowadzona w
kwietniu tego roku. Budynek
będzie przypominał w bryle i
funkcjonalności pozostałe sala
wiejskie na terenie Gminy
Kościerzyna.
Sz.Malek

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA
zaprasza do korzystania z
bezpłatnego mobilnego systemu
powiadomienia i ostrzegania
INFORMUJEMY o:

W serwisie SMS można również zarejestrować
się poprzez wysłanie kodu:
Serwis informacyjny

Kod rejestrujący

Kod wyrejestrowujący

Aktualności z Gminy Kościerzyna

Tak.gks01

Nie.gks01

Informacje dotyczące sołectw: Wielki Podleś, Mały Podleś, Nowy Podleś, Sarnowy
Małe Stawiska, Stawiska, Szenajda, Nowa Kiszewa, Dębogóry, Niedamowo

Tak.gks011

Nie.gks011

Informacje dotyczące sołectw: Kłobuczyno, Kaliska Kościerskie,
Nowa Wieś Kościerska, Dobrogoszcz, Kościerska Huta

Tak.gks012

Nie.gks012

Informacje dotyczące sołectw: Korne, Łubiana, Sycowa Huta, Szarlota

Tak.gks013

Nie.gks013

Telefony alarmowe

Informacje dotyczące sołectw: Wielki Klincz, Mały Klincz, Nowy Klincz
Puc, Zielenin

Tak.gks014

Nie.gks014

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

Informacje dotyczące sołectw: Skorzewo, Kościerzyna Wybudowanie,
Kościerzyna Wybudowanie, Częstkowo, Wieprznica, Gostomie

Tak.gks016

Nie.gks016

Policja - 997, 58 680 32 00
Dzielnicowi: Asp. Andrzej Rużyła - 603 568 219,
Sierż. szt. Dawid Hering - 603-568-251
Straż Pożarna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie) - 999,
58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112

Informacje dotyczące sołectw: Wdzydze, Wąglikowice, Czarlina, Loryniec,
Grzybowo, Juszki, Rotembark

Nie.gks015

