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Zbiórka ¿ywnoœci
dla potrzebuj¹cych
W dniach 2.12 - 4.12. uczniowie z
gimnazjów w £ubianie, Wielkim
Klinczu oraz Skorzewie wziêli udzia³
w ogólnopolskiej akcji pn. „Œwi¹teczna zbiórka ¿ywnoœci g³oszonej przez
Stowarzyszenie Bank ¯ywnoœci w
Chojnicach. Zbiórka odby³a siê w
sklepie „Biedronka” w Koœcierzynie.
Wziê³o w niej udzia³ 70 uczniów.
M³odzie¿ prowadzi³a zbiórkê w
ramach wolontariatu pod opiek¹
nauczycieli i rodziców. Akcja odby³a
siê ju¿ po raz drugi i jest kontynuacj¹
zapocz¹tkowanej w roku ubieg³ym
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Bank
¯ywnoœci w Chojnicach jako organizacja po¿ytku publicznego. Razem
zebrano 1021,72 kg ¿ywnoœci, która
zostanie rozdysponowana miêdzy
najbardziej potrzebuj¹ce rodziny
naszej Gminy.
Red.

Spotkania z autork¹ baœni Wiolett¹ Piaseck¹
W W¹glikowicach, Skorzewie i
Wielkim Klinczu odby³y siê
spotkania z pani¹ Wiolett¹
Piaseck¹ - autork¹ baœni dla
dzieci, scenariuszy teatralnych,
s³uchowisk radiowych, teatrzyków lalkowych. Wioletta Piasecka jest autork¹ ponad 40 baœni i
bajek dla dzieci, dwóch biografii:
Hansa Chrystiana Andersena i
Faustyny Morzyckiej, czterech
sztuk teatralnych, wielu s³uchowisk radiowych. Ksi¹¿ki Wioletty
Piaseckiej wielokrotnie wygrywa³y plebiscyty czytelnicze w
ró¿nych bibliotekach w Polsce.
Teraz te¿ mo¿na je wypo¿yczaæ w
naszych gminnych instytucjach.
Od listopada 2003 r. do chwili
obecnej na zaproszenie bibliotek,

szkó³, przedszkoli i ksiêgarñ pani
Wioletta Piasecka odby³a oko³o
tysi¹ca spotkañ autorskich na terenie
ca³ego kraju i za granic¹. Spotkania w
Gminie Koœcierzyna zorganizowane
zosta³y przez Bibliotekê Publiczn¹
Gminy Koœcierzyna z siedzib¹ w
W¹glikowicach oraz filiami w
Skorzewie i Wielkim Klinczu.
Red.
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Miko³ajkowe spotkania

Grudzieñ to miesi¹c, w którym sale
wiejskie zape³niaj¹ siê dzieæmi,
które odwiedzane s¹ przez Œwiêtego
Miko³aja. Jedno z takich spotkañ
zorganizowano w Wielkim Klinczu.
Dnia 4 grudnia br. w sali wiejskiej w
Wielkim Klinczu odby³o siê
przedstawienie pt. „Zamieszanie w
œwiecie bajek" po³¹czone z
tradycyjnymi Miko³ajkami, które
zorganizowane zosta³o przez
reaktywowane Ko³o Gospodyñ
Wiejskich "S¹siadki Aparatki" oraz
so³tysa Krystynê Marczyk. Wszystkie dzieci, które przyby³y na
spotkanie, zosta³y obdarowane
upominkiem od Œwiêtego Miko³aja
ufundowanym przez so³ectwo i
sponsorów. Myœl¹ przewodni¹
organizatorów jest to, i¿ ka¿dy z nas

da³ cz¹stkê siebie, poœwiêci³ siê
temu przedsiêwziêciu ca³ym
sercem, aby móc widzieæ radoœæ i
uœmiech w oczach dzieci. I to jest
dla nas najwiêksz¹ zap³at¹, ¿e
mogliœmy siê wspólnie bawiæ. Ale
nie dosz³oby do tych wra¿eñ, gdyby
nie nasi kochani sponsorzy, którym
pragniemy gor¹co podziêkowaæ.
Dziêkujemy: Pañstwu Joannie i
Karolowi Bunik, Panu Bogdanowi
Czapiewskiemu, Panu Stanis³awowi Ebertowskiemu, Panu Woj.ciechowi Hamerskiemu, Panu Stanis³awowi Kiedrowskiemu, Panu
Henrykowi Majkowskiemu, Panu
Kazimierzowi Maszk, Pani Ewie
Narloch, Panu Stanis³awowi Sadowskiemu, Panu Jaros³awowi Stê¿owskiemu, Pani Ewie W³odarek,
Pañstwu Annie i Ryszardowi Wajer,
firmie budowlanej Vital oraz
sponsorom, którzy chcieli zachowaæ swoj¹ anonimowoœæ za podjêt¹
wspó³pracê na rzecz œrodowiska
lokalnego. A Bóg niech b³ogos³awi
ich szczodroœæ, bo jak S³owo Bo¿e
mówi "Kto sieje obficie, ten obficie
te¿ i zbieraæ bêdzie". Oprawê
muzyczn¹ i w œwi¹teczny nastrój

wprowadzili nas wspaniali m³odzi
muzycy: Monika Hamerska, Krystian Stê¿owski i Pawe³ Podolski.
Jesteœmy im bardzo wdziêczni, ¿e z
takim zaanga¿owaniem us³u¿yli
swoimi talentami. Mamy nadziejê,
¿e jeszcze nieraz zobaczymy
m³odych uzdolnionych mieszkañców Wielkiego Klincza. Cieszy nas
fakt, ¿e spotkanie z okazji Miko³aja

przynios³o tak wiele radoœci i
wra¿eñ, co by³o widaæ po licznie
przyby³ych widzach. Wszyscy
doskonale siê bawili spodziewaj¹c siê podobnej imprezy za rok.
Organizatorzy mówi¹: Dziêkujemy. Do zobaczenia...
Red.

Policjant uczy³ bezpiecznych zachowañ
Zak³ad Sportu, Kultury i Turystyki
Gminy Koœcierzyna wspólnie z
Komend¹ Powiatow¹ Policji w
Koœcierzynie zorganizowa³y spotkania z uczniami klas 1-3 szkó³
podstawowych w W¹glikowicach,
Kornem, £ubianie, Skorzewie,
Nowym Klinczu, Niedamowie,
Wielkim Podlesiu i Wielkim
Klinczu. Pan policjant Rafa³
Ja¿d¿ewski poruszy³ zagadnienia
dotycz¹ce bezpieczeñstwa na dro-

dze: poruszanie siê po drodze do
szko³y, jak i na jej terenie, zasady
przechodzenia przez jezdniê, bezpiecznej jazdy samochodem u¿ywaj¹c pasów bezpieczeñstwa oraz
korzystania z siedzisk dla dzieci.
Przypomnia³ zasady bezpiecznego
poruszania siê po drogach, jak
zachowaæ siê gdy zaczepia nas ktoœ
nieznajomy.
Dzieci aktywnie uczestniczy³y w
spotkaniu, zadawa³y mnóstwo

pytañ dotycz¹cych pracy policjanta
oraz dzieli³y siê z policjantem
swoimi spostrze¿eniami i uwagami
dotycz¹cych bezpieczeñstwa na
drodze. Uczniowie wykazali siê
wiedz¹ zwi¹zan¹ z numerami
telefonów alarmowych i korzystania z nich. W skupieniu ws³uchiwali
siê w rady i wskazówki pana
policjanta. Temat, który zakoñczy³
spotkanie – noszenie ró¿nych
elementów odblaskowych - wzbu-

dzi³ mnóstwo emocji, gdy¿ po
przeprowadzonej pogadance
dzieci zosta³y obdarowane takimi
elementami w postaci opasek
odblaskowych z logo Gminy
Koœcierzyna. Spotkanie by³o
bardzo ciekawe i pouczaj¹ce.
M. Lamkiewicz-Czechowska
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Zmiana studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Koœcierzyna
Powo³ana Zarz¹dzeniem Wójta
Gminy Koœcierzyna komisja
rozpatruj¹ca wnioski w sprawie
zmiany studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Koœcierzyna
zakoñczy swoje prace w dniu
21 grudnia 2011 r. Komisja przyjê³a
nastêpuj¹ce zasady dotycz¹ce
zmian w studium:
a) Tereny przeznaczone w dotychczasowych planach pod tereny
zabudowy rekreacyjnej pozostawia
siê takimi nadal.
b) Tworzenie nowych dzia³ek
zabudowy mieszkaniowej powinno
nastêpowaæ jako poszerzenie
istniej¹cej zwartej zabudowy wsi,
posiadaj¹cej konieczn¹ infrastrukturê techniczn¹.
c) Tereny przemys³owe powinny

byæ usytuowane w miejscach, w
których wystêpuje konieczna
infrastruktura; mo¿liwie z dala od
terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ i rekreacyjn¹.
d) Mo¿liwoœæ rozbudowy w ramach
siedliska rolniczego lub przy
istniej¹cym siedlisku rolniczym o
dwa budynki mieszkalne z dopuszczeniem funkcji agroturystyczno –
rekreacyjnej.
e) Tereny oznaczone w ewidencji
gruntów jako u¿ytki leœne pozostawia siê w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.
Wnioskodawcy, których wnioski
zosta³y rozpatrzone negatywnie,
zostan¹ powiadomieni pisemnie.
Pozosta³e wnioski zaopiniowane
pozytywnie bêd¹ przedmiotem prac

w kolejnych etapach zmiany
studium. Zgodnie z ustaw¹ Prawo
zamówieñ publicznych w styczniu
2012 r. zostanie og³oszony przetarg
nieograniczony na wybór wykonawcy opracowania zmiany studium.
Koncepcja zmiany studium bêdzie
przed³o¿ona do oko³o dwudziestu
organów i jednostek w³aœciwych do
uzgadniania, w celu uzyskania
stosownych opinii. Po wprowadzaniu zmian wynikaj¹cych z uzyskanych uzgodnieñ zostanie wykonany projekt studium, który bêdzie
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du.
W wyznaczonym terminie osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne bêd¹ mog³y wnosiæ
uwagi dotycz¹ce projektu zmiany
studium. Przewidywany termin
poddania projektu Studium pod

obrady Rady Gminy Koœcierzyna
to pocz¹tek 2013 r. Na podstawie
uchwalonej zmiany do studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gmina Koœcierzyna przyst¹pi
do zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrêbów.
Dopiero po dokonaniu zmian w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego bêdzie
mo¿liwe wyst¹pienie do Starosty
Koœcierskiego w sprawie uzyskania stosownych pozwoleñ na
budowê.
M. Kleinschmidt

Z prac Zak³adu Komunalnego Gminy Koœcierzyna

ZKGK zakoñczy³ wszystkie
inwestycje drogowe zaplanowane
na 2011 rok. W ostatnim czasie
oddano do u¿ytku kolejne odcinki
nawierzchni asfaltowych:
- Wielki Klincz – Goœcieradz o
d³ugoœci 550 mb za kwotê 241 tys.
z³,
- Puc – D¹brówka o d³ugoœci 100
mb za kwotê 83 tys. z³,
- w Zieleninie o d³ugoœci 100 mb za
kwotê 85 tys. z³,
- w Nowym Klinczu o d³ugoœci 150
mb za kwotê 92 tys. z³.
Ekipa drogowa Zak³adu Komunalnego ukoñczy³a te¿ uk³adanie
kostki typu „polbruk” na drodze
gminnej we Wdzydzach. Powierzchnia wynosi 550 m2. Koszty
robót to ok. 50 tys. z³. Na pocz¹tku
grudnia br. wykonano tak¿e
nawierzchniê asfaltow¹ boiska
sportowego w Nowym Klinczu za
kwotê 42,7 tys. z³. Nowe boisko do
gry w siatkówkê i koszykówkê
posiada wymiary 18m x 26m.
Trwaj¹ przygotowania do sezonu
zimowego
- utrzymania dróg
gminnych. Zawarte zosta³y umowy
z firmami i osobami fizycznymi
posiadaj¹cymi odpowiedni sprzêt

do odœnie¿ania. Drogi gminne w
odpowiednim stanie bêdzie utrzymywa³o 14 wykonawców, którzy
bêd¹ odœnie¿aæ w nastêpuj¹- cych
rejonach:
1. Juszki, Rotembark – firma
„Elita” Wioleta Literska,
2. Niedamowo, Dêbogóry (czêœæ) –
Ossowski Marek z Niedamowa,
3. Gostomie, Korne – Blok Józef z
Gostomia,
4. Owœnice, Wieprznica, Fingrowa
Huta – Ramczykowski Czes³aw z
Czêstkowa,
5. £ubiana, Garczyn, pod Grzybowo – Lass Dariusz z £ubiany,
6. Sudomie, Rybaki – Puzdrowski
Joachim z £ubiany,
7. K³obuczyno – Rolbiecki £ukasz
z K³obuczyna,
8. Zielenin, Puc, Bêdominek Miêtki Jan z Zielenina,
9. Skorzewo – za torami PKP,
Koœcierzyna Wybudowanie, czêœæ
Kalisk, Nowa Wieœ – Nakielski
Witold z Koœcierzyny Wybudowania,
10. Skorzewo, Cz¹stkowo – Eron
Jan ze Skorzewa,
11. W¹glikowice, Wdzydze, Grzybowski M³yn, Grzybowo, Sycowa
Huta, Loryniec, Lizaki – Lass
Zbigniew z W¹glikowic,
12. Wielki Klincz, Podlesie,
Sarnowy – „Elita” Wioleta Literska,
13. Nowy Klincz, Ma³y Klincz,
Koœcierska Huta, Kaliska, Dobrogoszcz, D¹brówka – Niklas
Franciszek z Nowego Klincza,
14. Nowa Kiszewa, Dêbogóry,
Ma³e Stawiska, Szenajda, Stawiska

– Hildebrandt Roman z Nowej
Kiszewa.
Odœnie¿aniem dróg, g³ównie asfaltowych i wysypywaniem mieszanki
piaskowo-solnej zajmowaæ siê
bêdzie Bogdan Pelowski z Nowej
Wsi. Do tego celu przygotowane s¹
2 pojazdy ciê¿arowe z p³ugami i
piaskarkami. Podpisana zosta³a
równie¿ umowa na dostawê soli w
iloœci 120 ton.
Radzimy:
Obserwujemy w ostatnich latach
wystêpowanie ró¿nych, niekorzystnych zjawisk pogodowych m.in.
silnych wiatrów, które powoduj¹
uszkodzenia linii energetycznych, a
tym samym zostajemy pozbawieni
dostaw energii elektrycznej. Wiele

naszych urz¹dzeñ zaopatruj¹cych mieszkañców w wodê i
odbieraj¹cych œcieki, z chwil¹
wy³¹czenia pr¹du przestaje
pracowaæ. Nie posiadamy na
dzieñ dzisiejszy wystarczaj¹cej
iloœci agregatów pr¹dotwórczych,
które pozwoli³yby na bie¿¹c¹
dostawê wody i odbiór œcieków,
w przypadku braku dostaw
energii.
Proponujemy zatem – w przypadku zapowiadanych silnych
wiatrów przygotowaæ sobie
zapasy wody, chocia¿by na kilka
godzin. Unikniemy w ten sposób
przykrych niespodzianek zwi¹zanych z brakiem wody w kranach.
Z. Malek
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Przekazanie samochodu dla OSP
w Wielkim Klinczu
29 paŸdziernika odby³a siê d³ugo
oczekiwana uroczystoœæ przekazania nowego samochodu ratowniczogaœniczego dla jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wielkim
Klinczu. W uroczystoœci wziêli
udzia³: pose³ na Sejm RP pan
Stanis³aw Lamczyk, Sekretarz
Zarz¹du Wojewódzkiego OSP druh
Grzegorz Pladzyk, przedstawiciele
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Koœcierzynie, w³adze powiatowe w
osobie pana wicestarosty Zbigniewa Stencla oraz przedstawiciele
Gminy Koœcierzyna w osobach
wójta Grzegorza Piechowskiego,
przewodnicz¹cego Rady Gminy
Zygmunta Szulista i zastêpcy wójta
Grzegorza Œwita³y oraz radnych
Piotra Jankowskiego, Arkadiusza
Maliszewskiego i przedstawiciele
sponsorów. Przypomnijmy, ¿e
jednostka OSP Wielki Klincz nale¿y
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, wiêc nie trzeba
przekonywaæ, ¿e otrzymany pojazd
zapewni wiêksze bezpieczeñstwo
dla mieszkañców Gminy Koœcierzyna, jak i ca³ego Powiatu Koœcierskiego. Ponadto jest to pierwszy
fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaœniczy zakupiony dla
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na
terenie Powiatu Koœcierskiego.
Koszt zakupu samochodu to prawie
525 tys. z³. Na ca³oœæ kwoty, oprócz
wk³adu w³asnego Gminy Koœcierzyna, która wynios³a ponad 270

tys. z³, z³o¿y³y siê jeszcze dotacje ze
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej
Oddzia³ Wojewódzki w Gdañsku
oraz z Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
OSP RP. Ponad 45 tys. z³ przekaza³
Marsza³ek Województwa Pomorskiego.
Parametry techniczne:
Podwozie - MAN TGM 13.280

Kabina - iloœæ miejsc siedz¹cych 1 +
1 + 4, Moc maksymalna - 206 kW
(280 KM, Rodzaj napêdu - 4 x 4.
Uk³ad wodno-pianowy: autopompa
- dwuzakresowa STOLARCZYK S
20 HP (S 20 NP - opcja), wydajnoœæ
2550 dm3/min - 8 bar, 400 dm3/min
- 40 bar, dozownik – rêczny lub
automatyczny - 3% i 6, linia
szybkiego natarcia, dzia³ko wodnopianowe typ STOLARCZYK DWP

16. Zbiornik wody/œrodka pianotwórczego: pojemnoœæ 2500/250
litrów. Wyposa¿enie: maszt
oœwietleniowy, sprzêt ³¹cznoœci
radiowej. Natomiast wczeœniej
u¿ytkowany w Wielkim Klinczu
samochód gaœniczy STAR 200
GBM zosta³ przekazany do OSP
W¹glikowice.
G. Daszkowski

Rybki od pierwszej klasy

W Gminie Koœcierzyna realizowana jest kampania promocyjna
„Rybki od pierwszej klasy”. Realizacja projektu przyczyniæ siê ma do
zwiêkszenia spo¿ycia ryb wœród
najm³odszych mieszkañców naszej
Gminy. G³ównym elementem
kampanii s¹ degustacje potraw
rybnych we wszystkich gminnych
placówkach oœwiatowych. Degustacje rozpoczê³y siê w paŸdzierniku i potrwaj¹ do marca przysz³ego

roku. Dodatkowo we wszystkich
szko³ach odby³y siê prelekcje z
pani¹ dietetyk, która w interesuj¹cy sposób przedstawi³a uczniom
pozytywne aspekty spo¿ywania ryb
i ich roli w codziennej diecie.
W czasie kampanii promocyjnej
rozdawane s¹ ulotki i gad¿ety
zwi¹zane z kampani¹. W ramach
projektu zaplanowano tak¿e 7
konkursów. Szczegó³owe informacje o konkursach mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej projektu –
www.ryby.koscierzyna.pl.
Elementem kulminacyjnym kampanii bêdzie dzieñ dziecka we
Wdzydzach (01.06.2012 r.). W
programie imprezy m.in. degustacje potraw rybnych, na które ju¿
dzisiaj zapraszamy.
Projekt jest finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów

rybackich 2007-2013”.
S. Malek
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Nowe Biuro Obs³ugi Mieszkañca

W celu usprawnienia obs³ugi
mieszkañców i u³atwienia za³atwiania spraw urzêdowych, na parterze
Urzêdu Gminy Koœcierzyna zorganizowano nowe Biuro Obs³ugi

Mieszkañca. W Biurze pracuj¹ trzy
osoby, których zadaniem jest
udzielanie kompleksowej informacji interesantom o: rodzaju, miejscu
i trybie za³atwienia spraw, stopniu

zaawansowania spraw, dzia³alnoœci
Urzêdu Gminy oraz gminnych
jednostkach organizacyjnych,
uchwa³ach Rady Gminy, wysokoœci
op³at i podatków lokalnych.
Ponadto do zadañ Biura Obs³ugi
Mieszkañca nale¿y wspomaganie
dzia³alnoœci merytorycznej Wydzia³ów Urzêdu Gminy poprzez dostarczenie interesantom zestawu ujednoliconych formularzy, udzielanie
szczegó³owych informacji o sposobie za³atwienia sprawy, przyjmowanie korespondencji dostarczanej
bezpoœrednio przez mieszkañców.
Na poszczególnych stanowiskach
za³atwiæ mo¿na nastêpuj¹ce
sprawy:
- na stanowisku nr 1: kancelaria
ogólna,
- na stanowisku nr 2: wnioski z
zakresu spraw nale¿¹cych do zadañ
Wydzia³u Planowania Przestrzennego i Nieruchomoœci, w tym te
dotycz¹ce planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- na stanowisku nr 3: wnioski z

zakresu spraw nale¿¹cych do
zadañ Wydzia³u Finansów, w
szczególnoœci te dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej.
Celem powstania Biura Obs³ugi
Mieszkañca by³o stworzenie
miejsca, w którym mieszkañcy
mog¹ poczuæ siê jak u siebie. W
punkcie obs³ugiwani s¹ nie na
stoj¹co, a na siedz¹co. Maj¹
mo¿liwoœæ zadawania pytañ i
uzyskiwania na nie odpowiedzi –
mówi Grzegorz Piechowski, wójt
Gminy Koœcierzyna. W zwi¹zku z
uruchomieniem Biura Obs³ugi
Mieszkañca nie zwiêkszy³o siê
zatrudnienie w urzêdzie – w BOM
pracuj¹ urzêdnicy przeniesieni z
wydzia³ów merytorycznych. Ich
podstawowym zdaniem jest
pomoc osobom, które za³atwiaj¹
sprawy w Urzêdzie Gminy
Koœcierzyna.
K. Knopik

Bal andrzejkowy seniorów
26 listopada Zarz¹d Ko³a PZERI w
Wielkim Klinczu zorganizowa³
zabawê andrzejkow¹, na której
bawi³o siê 110 seniorów, emeryci z
Koœcierzyny z przewodnicz¹cym
Kazimierzem Szut¹ i z £ubiany z
przewodnicz¹c¹ Ew¹ Zblewsk¹.
Halina Szuta z³o¿y³a ¿yczenia
wszystkim solenizantom Andrzejom.
W czêœci oficjalnej spotkania
prezes Zarz¹du Rejonowego - K.
Szuta i przewodnicz¹ca E. Brzeziñ-

ska wrêczyli dyplomy uznania
zas³u¿onym cz³onkom Ko³a w
Wielkim Klinczu: Barbarze i
Ryszardowi Sominkom oraz
Bogumile Nadolnej. Ostatnia
zabawa taneczna przed Adwentem
up³ywa³a w szampañskim nastroju,
który zapewni³a nasza orkiestra
"Cztery Asy" z solist¹ Henrykiem
Somink¹. Atrakcj¹ wieczoru by³o
przybycie wró¿bitów. Do lania
wosku ustawi³a siê d³uga kolejka
chêtnych. Wszystkie przepowie-

dnie by³y bardzo pomyœlne, zreszt¹
przepowiednie Eli i Geni zawsze siê
sprawdzaj¹. Pojawi³ siê tak¿e
atrakcyjny Rysio, który na balu
szuka³ swojej partnerki na dobre i na
z³e. Uczestnicy balu rozkoszowali
siê wyœmienitymi potrawami i
ciastami przygotowanymi przez
nasze kole¿anki z Ko³a, od dawna
niedoœcig³e mistrzynie. Wspólna
zabawa w takt gor¹cych rytmów
zintegrowa³a wszystkich uczestników. Zgodnie z przepowiedni¹ za

rok spotkamy siê znowu w
magiczny andrzejkowy wieczór.
E. Brzeziñska

Pomieszczenia dla aktywnych organizacji w W¹glikowicach
Dnia 10 listopada w W¹glikowicach
odby³o siê uroczyste otwarcie
pomieszczeñ wyremontowanej
starej poczty, które teraz têtni
¿yciem lokalnej aktywnoœci Ko³a
Gospodyñ Wiejskich. Pomieszczenia te sta³y puste od momentu
likwidacji placówki poczty polskiej. Dziêki inicjatywie i chêci
dzia³ania mieszkanek W¹glikowic
oraz wsparciu finansowemu Urzêdu
Gminy uda³o siê przywróciæ do
¿ycia niewykorzystany lokal.
Remont zak³ada³ odœwie¿enie
œcian, po³o¿enie wyk³adziny, wyburzenie tzw. okienka pocztowego
oraz, co najwa¿niejsze, to dla
samodzielnego funkcjonowania

urz¹dzony zosta³ tam wêze³
sanitarny.
Aktywne Panie z niedawno
wskrzeszonego do ¿ycia Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w W¹glikowicach podczas otwarcia popisa³y siê doskona³ymi umiejêtnoœciami kulinarnymi, tzw. „pyszn¹
kuchni¹”.
Wyremontowany lokal w miarê
mo¿liwoœci ma s³u¿yæ te¿ innym
wiejskim grupom chc¹cym
spotykaæ siê i dzia³aæ.
G. Œwita³a
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Zmiana przepisów dotycz¹cych ochrony zwierz¹t
m³odych lub starych oraz zmuszanie
ich do czynnoœci, których wykonywanie mo¿e spowodowaæ ból;

Z dniem 1 stycznia 2011 roku bêd¹
obowi¹zywaæ nowe przepisy
dotycz¹ce ochrony zwierz¹t
domowych, gospodarskich i dzikich. Wprowadzono sformu³owanie
„szczególne okrucieñstwo”, a rozumie siê przez to, przedsiêbranie
przez sprawcê dzia³añ charakteryzuj¹cych siê drastycznoœci¹ form i
metod, a zw³aszcza dzia³anie w
sposób wyszukany lub powolny,
obliczony z premedytacj¹ na
zwiêkszenie rozmiaru cierpieñ i
czasu ich trwania.
Wprowadzono zakaz zabijania
zwierz¹t, za wyj¹tkiem:
1) uboju i uœmiercania zwierz¹t
gospodarskich oraz uœmiercania
dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez cz³owieka w celu
pozyskania miêsa i skór,
2) po³owu ryb zgodnie z przepisami
o rybo³ówstwie i rybactwie œródl¹dowych,
3) koniecznoœci bezzw³ocznego
uœmiercenia,
4) dzia³añ niezbêdnych do usuniêcia
powa¿nego zagro¿enia sanitarnego
ludzi lub zwierz¹t,
5) usuwania osobników bezpoœrednio zagra¿aj¹cych ludziom lub
innym zwierzêtom, je¿eli nie jest
mo¿liwy inny sposób usuniêcia
zagro¿enia,
6) polowañ, odstrza³ów i ograniczania populacji zwierz¹t ³ownych,
7) usypiania œlepych miotów.
Wprowadzono zakaz znêcania siê
nad zwierzêtami.
Przez znêcanie siê nad zwierzêtami nale¿y rozumieæ zadawanie
albo œwiadome dopuszczanie do
zadawania bólu lub cierpieñ, a w
szczególnoœci :
1) umyœlne zranienie lub okaleczenie zwierzêcia, niestanowi¹ce
dozwolonego prawem zabiegu lub
doœwiadczenia na zwierzêciu, w tym
znakowanie zwierz¹t sta³ocieplnych
przez wypalanie lub wymra¿anie, a
tak¿e wszelkie zabiegi maj¹ce na
celu zmianê wygl¹du zwierzêcia i
wykonywane w celu innym ni¿
ratowanie jego zdrowia lub ¿ycia, a
w szczególnoœci przycinanie psom
uszu i ogonów (kopiowanie);
2) u¿ywanie do pracy albo w celach
sportowych lub rozrywkowych
zwierz¹t chorych, a tak¿e zbyt

3) bicie zwierz¹t przedmiotami
twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urz¹dzenia obliczone na
sprawianie specjalnego bólu, bicie
po g³owie, dolnej czêœci brzucha,
dolnych czêœciach koñczyn;
4) przeci¹¿anie zwierz¹t poci¹gowych i jucznych ³adunkami w oczywisty sposób nie odpowiadaj¹cymi
ich sile i kondycji lub stanowi dróg
lub zmuszanie takich zwierz¹t do
zbyt szybkiego biegu;
5) transport zwierz¹t, w tym
zwierz¹t hodowlanych, rzeŸnych i
przewo¿onych na targowiska,
przenoszenie lub przepêdzanie
zwierz¹t w sposób powoduj¹cy ich
zbêdne cierpienie i stres;
6) u¿ywanie uprzê¿y, pêt, stela¿y,
wiêzów lub innych urz¹dzeñ
zmuszaj¹cych zwierzê do przebywania w nienaturalnej pozycji, powoduj¹cych zbêdny ból, uszkodzenia
cia³a albo œmieræ;
7) dokonywanie na zwierzêtach
zabiegów i operacji chirurgicznych
przez osoby nie posiadaj¹ce wymaganych uprawnieñ b¹dŸ niezgodnie
z zasadami sztuki lekarsko-weteranyjnej, bez zachowania koniecznej
ostro¿noœci i oglêdnoœci oraz w
sposób sprawiaj¹cy ból, któremu
mo¿na by³o zapobiec;
8) z³oœliwe straszenie lub dra¿nienie
zwierz¹t;
9) utrzymywanie zwierz¹t w
niew³aœciwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w
stanie ra¿¹cego zaniedbania lub
niechlujstwa, b¹dŸ w pomieszczeniach albo klatkach uniemo¿liwiaj¹cych im zachowanie naturalnej pozycji;
10) porzucanie zwierzêcia, a w
szczególnoœci psa lub kota, przez
w³aœciciela b¹dŸ przez inn¹ osobê,
pod której opiek¹ zwierzê pozostaje;
11) stosowanie okrutnych metod w
chowie lub hodowli zwierz¹t;
12) organizowanie walk zwierz¹t;
13) obcowanie p³ciowe ze zwierzêciem (zoofilia);
14) wystawianie zwierzêcia
domowego lub gospodarskiego na
dzia³anie warunków atmosferycznych, które zagra¿aj¹ jego zdrowiu lub ¿yciu;
15) transport ¿ywych ryb lub ich
przetrzymywanie w celu sprzeda¿y
bez dostatecznej iloœci wody
uniemo¿liwiaj¹cej oddychanie;
16) utrzymywanie zwierzêcia bez
odpowiedniego pokarmu lub wody
przez okres wykraczaj¹cy poza

minimalne potrzeby w³aœciwe dla
gatunku.
Wprowadzono zakaz trzymania
zwierz¹t domowych na uwiêzi w
sposób sta³y d³u¿ej ni¿ 12 godzin
w ci¹gu doby lub powoduj¹cy u
nich uszkodzenie cia³a lub cierpienie oraz niezapewniaj¹cy
mo¿liwoœci niezbêdnego ruchu.
D³ugoœæ uwiêzi nie mo¿e byæ
krótsza ni¿ 3 m.
Zobowi¹zano osoby, które napotkaj¹ porzuconego psa lub kota, w
szczególnoœci pozostawionego na
uwiêzi, do powiadomienia o tym
fakcie najbli¿sze schronisko dla
zwierz¹t, stra¿ gminn¹ lub Policjê.
Ponadto wprowadzono nastêpuj¹ce
zakazy:
?
wprowadzania do obrotu zwie-

rz¹t domowych na targowiskach,
targach i gie³dach;
?
prowadzenia targowisk, targów i
gie³d ze sprzeda¿¹ zwierz¹t
domowych;
?
wprowadzania do obrotu psów i
kotów poza miejscami ich chowu lub
hodowli, za wyj¹tkiem podmio- tów
prowadz¹cych schroniska dla
zwierz¹t oraz organizacji spo³ecznych, których statutowym celem
dzia³ania jest ochrona zwierz¹t;
?
zabrania

siê rozmna¿ania psów i
kotów w celach handlowych, za
wyj¹tkiem hodowli zwierz¹t
zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach spo³ecznych,
których statutowym celem jest
dzia³alnoœæ zwi¹zana z hodowl¹
rasowych psów i kotów;
zabrania siê puszczania psów bez
mo¿liwoœci ich kontroli i bez
oznakowania umo¿liwiaj¹cego
identyfikacjê w³aœciciela lub
opiekuna, poza terenem prywatnym, je¿eli teren ten jest ogrodzony
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy psu
wyjœcie;
zabroniono nabywania:
?
zwierz¹t domowych na targowiskach, targach i gie³dach;
?
psów i kotów poza miejscami ich
chowu lub hodowli, za wyj¹tkiem
nabycia psów i kotów od podmiotów prowadz¹cych schroniska dla
zwierz¹t oraz organizacji spo³ecznych, których statutowym celem
dzia³ania jest ochrona zwierz¹t;

dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu
³owieckiego mo¿e podj¹æ dzia³ania
zapobiegaj¹ce wa³êsaniu siê psów
na terenie obwodu poprzez:
?
pouczenie w³aœciciela psa o
obowi¹zku sprawowania kontroli
nad zwierzêciem;
?
od³owienie psa i dostarczenie go
w³aœcicielowi, a je¿eli ustalenie tej

osoby nie jest mo¿liwe
dostarczenie do schroniska dla
zwierz¹t; od³o- wienie i
dostarczenie psa odbywa siê na
koszt w³aœciciela;
Wobec powy¿szych uregulowañ
zwracamy siê do mieszkañców o
zwiêkszenie troski i dba³oœci o
swoje zwierzêta. Naruszenie
zakazów wskazanych powy¿ej
zagro¿one jest wysokimi karami,
w tym równie¿ karami aresztu.
W³aœciciele nieruchomoœci, którzy trzymaj¹ psy na œwie¿ym
powietrzu i nie posiadaj¹ wystarczaj¹cego ogrodzenia nieruchomoœci uniemo¿liwiaj¹cego wydostanie siê psa, powinni wybudowaæ kojce dla psów.
Informujemy, ¿e Urz¹d Gminy
Koœcierzyna planuje og³osiæ w
roku 2012 konkurs pod has³em
„najciekawszy kojec dla psa”, w
którym najwiêksz¹ uwagê
zwracaæ siê bêdzie miêdzy
innymi na :
- wielkoœæ kojca,
- z jakich materia³ów jest wykonany,
- sposób przygotowania miejsc
po¿ywienia,
- wielkoœæ i jakoœæ budy dla psa.
Po raz kolejny przypominamy
mieszkañcom o obowi¹zku
zabezpieczenia w³asnych psów.
Psy powinny byæ tak zabezpieczone, aby uniemo¿liwiæ im
swobodne poruszanie siê poza
nieruchomoœci¹. Dotyczy to
równie¿ psów w gospodarstwach
rolnych. Wyj¹tek stanowi przepêdzanie zwierz¹t hodowlanych
przy pomocy psów, jednak z
zachowaniem szczególnej ostro¿noœci. Psy uznane za niebezpieczne powinny przebywaæ w
specjalnych kojcach, a poza posesj¹ powinny byæ utrzymywane
na smyczy, z obro¿¹ i pod opiek¹
osoby pe³noletniej. Niedopuszczalne jest równie¿ wypuszczanie psów poza obrêb posesji
podczas du¿ych mrozów. Stanowi¹ one du¿e zagro¿enie dla
zwierzyny dzikiej, która jest
os³abiona i ma niewielkie szanse
na ucieczkê. Zwracamy uwagê, ¿e
za niew³aœciwie zabezpieczenie
psa odpowiada w³aœciciel. Brak
w³aœciwego nadzoru i zabezpieczenia stanowi wykroczenie i
zagro¿one jest kar¹ w wysokoœci
do 500 z³. Stra¿ Gminna Gminy
Koœcierzyna bêdzie podejmowa³a
interwencje w zakresie niew³aœciwego zabezpieczenia psów, a
pouczenia bêd¹ stosowane w
wyj¹tkowych sytuacjach.
K. Lisakowski
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I Turniej Miko³ajkowy
4 grudnia 2011 roku w hali sportowej w
Wielkim Klinczu odby³ siê I Turniej
Miko³ajkowy w pi³kê no¿n¹ rocznika
1998 i m³odsi. Na zaproszenie Urzêdu
Gminy oraz Zak³adu Sportu, Kultury i
Turystyki odpowiedzia³o 8 dru¿yn.
Zespo³y zosta³y rozlosowane do dwóch
grup (systemem ka¿dy z ka¿dym),
zwyciêzcy poszczególnych grup
walczyli w emocjonuj¹cym finale.
Wspania³a atmosfera ca³ego turnieju
udziela³a siê nie tylko zawodnikom, ale
równie¿ licznie zgromadzonej publicznoœci. Organizatorzy dla wszystkich
zapewnili s³odkie upominki. Du¿e
podziêkowania nale¿¹ siê Rafa³owi
Topka oraz Tomaszowi Romanów, na
co dzieñ trenerom klubu pi³karskiego
„Santana”,za pomoc organizacyjn¹.

Wyniki Turnieju:
I miejsce – „£ubiana”
II miejsce – „Santana” Wielki
Klincz rocznik 1998
III miejsce – „Wielki Klincz”
Najlepszym zawodnikiem zosta³:
Sebastian Pêdziwiatr - „£ubiana”
Najlepszy strzelec: Piotr Nikiel „Santana” Wielki Klincz
Najlepszy bramkarz: Nikodem
Urbanek –„ Korner” Korne
Najm³odszy zawodnik: Jakub
Litwin ( rocznik 2003 ) –
„Korner” Korne

G. Daszkowski

Powiatowa Halowa Liga Pi³ki No¿nej

W sobotnie popo³udnie 26 listopada
2011 r. w Koœcierzynie zainaugurowano rozgrywki Powiatowej

Halowej Ligi pi³ki no¿nej o puchar
Starosty Koœcierskiego, Wójta
Gminy Koœcierzyna oraz Burmistrza Koœcierzyny. Na parkiecie hali
sportowej Sokolnia zmierzy³y siê
ze sob¹ dru¿yny wystêpuj¹ce w II
lidze. Dru¿yny nie zawiod³y licznie
zebranej publicznoœci, dostarczaj¹c
wielu emocji we wszystkich
spotkaniach.
W niedzielê (27.11.2011 r.) na hali
sportowej w Wielkim Klinczu
rozegrana zosta³a pierwsza kolejka

III ligi, pierwszym liderem zosta³a
dru¿yna MK. W sobotê (3.12) w hali
w Wielkim Klinczu rozegrano
drug¹ kolejkê II ligi PHLPN oraz
inauguracyjn¹ seriê gier w lidze
Oldboy'ów. Dwa ostatnie sobotnie
spotkania rozegra³y dru¿yny
rywalizuj¹ce w lidze Oldboy'ów.
Druga kolejka III ligi rozegrana
zosta³a na hali sportowej w
Skorzewie, natomiast inauguracja
najwy¿szej klasy rozgrywkowej
nast¹pi³a na hali sportowej Sokol-

nia, emocje oraz poziom pi³karski
siêgnê³y zenitu, a licznie zgromadzona publicznoœæ ¿ywio³owo
reagowa³a na popisy zawodników tak wygl¹da³a niedziela
(4.12) w koœcierskiej powiatowej
halowej lidze pi³ki no¿nej. Do
koñca roku zostan¹ jeszcze
rozegrane dwie kolejki w ka¿dej
klasie rozgrywek, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.
M. Helta

Mecz pi³ki rêcznej w Wielkim Klinczu III miejsce w Turnieju o Bursztynow¹ Sztangê

19 listopada 2011 roku na Hali
Sportowej w Wielkim Klinczu
odby³o siê wspania³e widowisko
sportowe. Na parkiecie rozegrany

zosta³ mecz I Ligi Pi³ki Rêcznej
Kobiet pomiêdzy UKS PCM
Koœcierzyna a MKS MOS Gniezno.
Przy pe³nej frekwencji i gor¹cym
dopingu podopieczne trenerów Pana
Andrzeja Piechowskiego oraz Pana
Dariusza Mêczykowskiego mecz
zakoñczy³y zwyciêstwem. UKS
PCM Koœcierzyna wygra³ mecz
wynikiem 28:23.
G. Daszkowski
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Reprezentanci Gminy Koœcierzyna
wziêli udzia³ w Turnieju o Bursztynow¹ Sztangê, który odby³ siê 28 listopada w Nowym Dworze Gdañskim.
W zawodach walczy³o 8 zespo³ów,
gdzie nasz Klub GKS Koœcierzyna
uplasowa³ siê na 3 miejscu. Dominik
Koz³owski, Bart³omiej B³aszkowski i

Szymon Hapka byli sprawcami mi³ej
niespodzianki zdobywaj¹c piêkny
puchar za III miejsce. Jest to nasz
pierwszy sukces w zawodach
dru¿ynowych na tak presti¿owych
zawodach.
Red.
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Rozstrzygniêto konkursy w projekcie
„Wspólnie reagujmy na przemoc”
Rozstrzygniêty zosta³ konkurs
plastyczno-literacki pt. „Ja i moja
rodzina” oraz „Odpowiedzialna
rola rodzica w procesie wychowawczym” realizowany przez Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Koœcierzynie w ramach projektu
„Wspólnie reagujmy na przemoc”.
Podczas oceny prac Komisja,
z³o¿ona z pracowników GOPS,
bra³a pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria: przekaz edukacyjny
zwi¹zany z tematem projektu,
oryginalnoœæ, pomys³owoœæ, estetykê, samodzielnoœæ wykonania
prac. Komisja dokona³a przegl¹du
prac plastyczno-literackich, które
wp³ynê³y na konkurs ze szkó³
gimnazjalnych w Gminie Koœcierzyna, tj. Zespo³u Szkó³ w Skorzewie, Zespo³u Kszta³cenia w £ubianie, Zespo³u Szkó³ w W¹glikowicach oraz Zespo³u Szkó³ w Wielkim

Podlesiu i przyzna³a nastêpuj¹ce
miejsca:
W konkursie plastycznym
I miejsce Adrianna £osiñska –
uczennica gimnazjum w Zespole
Szkó³ w Wielkim Podlesiu, II
miejsce Martyna B³aszkowska –
uczennica gimnazjum w Zespole
Kszta³cenia w £ubianie, III miejsce
Justyna Sylka – uczennica gimnazjum w Zespole Kszta³cenia w
£ubianie.
W konkursie literackim
I miejsce Katarzyna Œwieczkowska
– uczennica gimnazjum w Zespole
Szkó³ w Skorzewie, II miejsce
Weronika Okoniewska – uczennica
gimnazjum w Zespole Kszta³cenia
w £ubianie, III miejsce Ma³gorzata

Skierka – uczennica gimnazjum w
Zespole Kszta³cenia w £ubianie. Za
zajêcie I miejsca uczestnicy
otrzymali nagrodê w postaci
zewnêtrznego dysku twardego, II
miejsca zosta³y nagrodzone cyfrowymi aparatami fotograficznymi, a
miejsca III torb¹ na laptopa.
Komisja wyró¿ni³a dwie prace
plastyczne i dwie literackie:
- Karolina Narkiewicz za wiersz –
uczennica gimnazjum w Zespole
Szkó³ w Skorzewie
- Aleksandra Dudojc za wiersz –
uczennica gimnazjum w Zespole
Kszta³cenia w £ubianie
- Sandra Czarnowska za pracê
plastyczn¹ – uczennica gimnazjum
w Zespole Kszta³cenia w £ubianie
- Martyna Bober za pracê plastyczn¹
– uczennica gimnazjum w Zespole
Kszta³cenia w £ubianie. Wszyscy

pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali upominek w postaci
Pendriva. Projekt pt. "Wspólnie
reagujmy na przemoc" realizowany przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Koœcierzynie
zosta³ dofinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej w ramach Programu
Os³onowego „Wspieranie Jednostek Samorz¹du Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie”.
Prace plastyczne i literackie
mo¿na ogl¹daæ i czytaæ na stronie
internetowej www.koscierzyna.pl
oraz w gmachu Urzêdu Gminy
Koœcierzyna.
A. Drê¿ek

Œrodki pozyskane ze Ÿróde³ zewnêtrznych
– wnioski z³o¿one
1. W ramach Programu „Zajêcia
sportowe dla uczniów 2012” Gmina
Koœcierzyna z³o¿y³a do Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt pt.
„P³ywaæ bezpiecznie ka¿dy mo¿e”.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 18 180 z³.
2. Biblioteka Publiczna Gminy
Koœcierzyna z³o¿y³a wniosek do
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W Priorytecie „Promocja literatury i czytelnictwa”
ubiegamy siê o dofinansowanie
zadania pt. „Czytamy kaszubskie
ksi¹¿ki – festiwal poezji kaszubskiej”. Wnioskowana kwota dofinansowania: 9 400 z³.
3. Zak³ad Sportu, Kultury i
Turystyki opracowa³ projekt pt.
„Rozwój kultury z dobrej infra-

struktury Gminy Koœcierzyna”.
Wnioskujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
dotacjê w kwocie 126 740 z³.
4. Urz¹d Gminy Koœcierzyna
zwróci³ siê z wnioskiem o dotacjê
do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku na opracowanie koncepcji rozwi¹zania
gospodarki œciekowej na terenie
Gminy Koœcierzyna obejmuj¹cej
miejscowoœci: Go³uñ, Wdzydze,
Czarlina, Loryniec, W¹glikowice,
Grzybowo, Grzybowski M³yn,
Sycowa Huta, Lizaki, Juszki,
Rybaki, Sarnowy, Stawiska,
Nowa Kiszewa i Szenajda.
Red.

AL-ANON w £ubianie
zaprasza na spotkania
Jeœli jesteœ osob¹ wspó³uzale¿nion¹
- czyli np. twój m¹¿, ¿ona, syn,
córka czy inna bliska osoba pije przyjdŸ, a otrzymasz odpowiednie
informacje, by móc ¿yæ w spokoju,
radoœci i zdrowiu.
Grupa AL-ANON "ZAUFANIE"

zaprasza w ka¿d¹ œrodê o godz.
19.00 do £ubiany, ul. Kolejowa
(budynek by³ej stacji PKP,
piwnica).
W ostatni¹ œrodê miesi¹ca organizowany jest mityng otwarty, dla
wszystkich zainteresowanych.

Telefony alarmowe
Urz¹d Gminy Koœcierzyna - 58 686 59 80
Stra¿ Gminna - 58 686 59 80
- Komendant Krzysztof Lisakowski - tel. 609 138 132
- Starszy stra¿nik Adam Niklas - tel. 603 577 699
Zak³ad Komunalny (telefon czynny ca³¹ dobê) - 58 686 63 42
Policja - 997, 58 686 32 00
Dzielnicowi:
- St. Sier¿. Rafa³ Piekarski - 603 568 218
- Asp. Tadeusz Piechowski - 603 568 251
Stra¿ Po¿arna - 998, 58 686 33 68
Pogotowie (Szpital Specjalistyczny w Koœcierzynie) - 999, 58 686 06 66
Ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Koœcierzynie informuje,
¿e w razie wyst¹pienia sytuacji kryzysowej, wymagaj¹cej interwencji
pomocy spo³ecznej, nale¿y zg³osiæ:
- osobiœcie, w siedzibie Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Koœcierzynie, ul. Strzelecka 9
- telefonicznie pod numerem 58 686 65 57 lub 58 680 85 82, kom. 606 435 337
- wiadomoœci¹ e-mail pod adresem gops@koscierzyna.pl
- poprzez so³tysa, radnego b¹dŸ innego mieszkañca wsi.

