
SYMPOZJUM NA TEMAT ROZWOJU SPORTU W GMINIE KOSAKOWO

DEBATA OŚWIATOWA

15 marca br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbyło się sympozjum „Rozwój Sportu w Gminie Kosako-
wo”. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Jerzy Włudzik, przy-
bliżając w ogólnym zarysie najważniejsze zagadnienia 
z dziedziny gminnego sportu oraz określając podstawo-
we cele sympozjalnego spotkania. Następnie wyświe-
tlono krótką prezentację multimedialną, przygotowaną 
przez Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, 
ukazującą sport w Gminie z perspektywy trzech pod-
stawowych bloków tematycznych:  pracy u podstaw, 
rozwoju infrastruktury oraz organizacji imprez sporto-
wych. Niezwykle cenne uwagi przekazali w swoich wy-
stąpieniach zaproszeni goście: Wojciech Dettlaff  – Staro-
sta Pucki, Maciej Kowalczuk – Z-ca Dyrektora ds. Sportu 
w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, Jan Nowicki – 
Dyrektor MOSiR w Rumi, Tomasz Frymark – Z-ca Dyrekto-
ra GOSiR Gdynia, Jerzy Conradi – Dyrektor MOKSiR Reda. 
Więcej na stronie 9...

7 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy odbyła się debata oświa-
towa, w której uczestniczyli: Wójt Gminy Kosakowo, rad-
ni, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu ds. oświaty oraz 
przedstawiciel Instytutu Badań w Oświacie Pan Szymon 
Więsław. Celem spotkania były przygotowania do opraco-
wania strategii oświaty na lata 2013-2020, w tym rozwoju 
infrastruktury w oświacie. Zapoznano się ze wstępną pro-
pozycją dokumentacji strategicznej dla Gminy Kosakowo. 

W biuletynie:

 KAWERNY GAZU 

 ODBIERANIE ODPADÓW

 PROJEKT „IDĘ DO PRACY”    

 PROJEKT  „UCZEŃ NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Przyjęcie strategii oświatowej dla Gminy Kosakowo 
jest konieczne ze względu na stale wzrastającą liczbę 
mieszkańców, w tym przybywające uczące się dzieci 
i młodzież.

Nr 4/2013
Kosakowo
Kwiecień 2013 r.

Maciej Kowalczuk,
Urząd Marszałkowski

i młodzież.
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SPRAWOZDANIE  z prac Wójta Gminy Kosakowo 
w okresie międzysesyjnym od 1.03. do 21.03.2013r. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.  Zarządzeniem Nr 33/2013 ogłosiłem wykaz i ustaliłem cenę 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo 
 przeznaczonych w 2013 r. do zbycia w trybie przetargu 
 nieograniczonego.
2.  Zarządzeniem Nr 34/2013 sporządziłem wykaz nieruchomości
 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 i podwyższenia ceny nieruchomości (dot. dz. nr 190/615 obręb 
 Pogórze).
3.  Zarządzeniem Nr 35/2013 zmieniłem Zarządzenie w sprawie 
 ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych podczas 
 imprez plenerowych (uległy zmianie wielkości powierzchni stoisk).
4.  Zarządzeniem Nr 36/2013 ustaliłem zasady opracowania planu 
 obrony cywilnej Gminy Kosakowo.
5.  Zarządzeniem Nr 37/2013 zatwierdziłem Regulamin 
 Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (został dostosowany do zmian w statucie Ośrodka).

1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Kompleksowe
 usługi sprzątania budynku Urzędu Gminy w Kosakowie, wybrano 
 ofertę fi rmy Multiservice Sp z o.o. z Olsztyna, cena ofertowa 
 wykonania zamówienia to 27.453,60 zł (za rok).
2.  Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Opracowanie 
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrze-
 nnego, części wsi Pogórze -2, w którym najkorzystnie-
 jszą ofertę złożyła firma Jackowski Studio Dominika 
 Jackowski ze Stargardu Szczecińskiego, cena ofertowa wyko-
 nania zamówienia to 8.700,00 zł. 
3.  W przetargu nieograniczonym na Usługi opracowania 
 graficznego i druku wybrano ofertę Drukarni AGPRESS 
 Adam Łukawski Nowa Biała 34; 09-411 Biała za cenę oferto-
 wą wykonania zamówienia w okresie 1 roku  46.574,40 zł. 
4.  W przetargu nieograniczonym na Budowę świetlicy sołeckiej 
 w Suchym Dworze wybrano ofertę RAMEX BIS zakład 
 budowlany, ul. Mierosławskiego 18; 81-198 Pogórze 
 za cenę ofertową wykonania zamówienia  510.394,98 zł.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie gminy 
Kosakowo, graniczące z terenami zabudowanymi i zurbanizowany-
mi, w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, 
przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2013 o godzinie 10:00 
w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 
69 (I piętro) odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności 
podanej w ogłoszeniu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na 
konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem 
najpóźniej do dnia 17 maja 2013 roku na konto Urzędu Gminy 
Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040 i okazanie 
kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji 
przetargowej następujących dokumentów:
1. Dowód osobisty. 
2.  Notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik 
 przetargu nie działa osobiście a osoby prowadzące działalność 
 gospodarczą na cel związany z prowadzoną działalnością, do-
 datkowo:
  aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
 działalności gospodarczej dla osób fi zycznych prowadzących 

WÓJT  GMINY  KOSAKOWO OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 

W MIEJSCOWOŚCI KOSAKOWO, DĘBOGÓRZE, POGÓRZE i PIERWOSZYNO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO

Uchwały podjęte na XL Zwyczajnej Sesji Rady Gminy 
Kosakowo w dniu 21 marca 2013 roku
1.  Uchwała nr XL/24/2013 Rady Gminy Kosakowo w sprawie 
 zmiany Uchwały Nr IX/57/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku 
 w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz wprowadzenia 
 numeracji nieruchomości w miejscowości Pogórze.
2.  Uchwała Nr XL/24/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy 
 na rok 2013.

21 marca 2013 roku odbyła się czterdziesta już sesja Rady Gminy 
Kosakowo. W porządku obrad znalazły się sprawy budżetu 
oraz z wniosku czterech radnych z dnia 4 marca br. o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej w sprawach:  przeprosin radnego Szymona 

MARCOWA SESJA RADY GMINY KOSAKOWO

Tabakiernika i wyrażenia stałej zgody na utrwalanie przebiegu 
obrad przy pomocy urządzeń technicznych dla redakcji biuletynu 
„Kosakowo bez Tajemnic”. W głosowaniu Rada Gminy zatwierdziła 
zmiany w budżecie oraz odrzuciła oba wnioski.

 działalność gospodarczą, zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
 działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników 
 spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej 
 w przypadku wspólników spółki cywilnej (wypisy 
 i zaświadczenia aktualne tj wystawione max do 6 miesięcy
 przed terminem przetargu).
3.  w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego 
 z małżonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego 
 majątku – przedłożenie pisemnie wyrażonej zgody 
 współmałżonka na nabycie nieruchomości, z notarialnym 
 poświadczeniem podpisu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek. Dodatkowo nabywca pokrywa 
koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i koszty sądowe.

Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy-
stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 
Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu powiększona 
o 23 % podatek VAT płatna jest do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.
Oznaczenie  

nieruchomości 
działka nr

Powierzch-
nia

KW Obręb Przeznaczenie w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Kosakowo

Cena 1 m2 ustalona 
przez  Wójta Gminy 

Kosakowo 
w zł.

Cena  ustalona przez Wójta 
Gminy Kosakowo jako cena 

wywoławcza

UWAGI Minimalne 
postąpienie 1% 

ceny wywoławczej 
zaokrąglonej  

w górę do pełnych 
dziesiątek złotych

Wadium
10% ceny wywo-

ławczej  
z zaokrągleniem  

w górę do pełnego 
złotego

1/1 1005 18041 Kosakowo 58.U,MN - teren 
zabudowy usługowej 

nieuciążliwej, występu-
jącej samodzielnie lub 

z mieszkaniem 

206,36 207.390,00 2.080,00 20.739,00

1/3 1005 18041 Kosakowo 206,36 207.390,00 2.080,00 20.739,00

1/4 1018 18041 Kosakowo 206,36 210.070,00 2.110,00 21.007,00

1/8 1017 18041 Kosakowo 56.MN - teren zabu-
dowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno-
stojącej, bliźniaczej

194,89 198.200,00 1.990,00 19.820,00

1/26 1069 18041 Kosakowo 62.U,MN – teren 
zabudowy usługowej 

nieuciążliwej, występu-
jącej samodzielnie lub z 

mieszkaniem

206,36 220.600,00 2.210,00 22.060,00

1/30 1360 18041 Kosakowo 206,36 280.650,00 2.810,00 28.065,00

8/1
7/40

165
640

18041
48617

Kosakowo
Kosakowo

7. MN – teren zabu-
dowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  (działki 
7/40-7/44 oraz 8/1-

8/5 )

204,43 164.570,00 Działki nr 8/1 i 7/40 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 805 m2

1.650,00 16.457,00

8/2
7/41

194
609

18041
48618

Kosakowo 204,44 164.170,00 Działki nr 8/2 i 7/41 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 803 m2

1.650,00 16.417,00

8/3
7/42

228
576

18041
48622

Kosakowo
Kosakowo

204,44 164.370,00 Działki nr 8/3 i 7/42 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.650,00 16.437,00

8/4
7/43

263
541

18041
48623

Kosakowo
Kosakowo

204,44 164.370,00 Działki nr 8/4 i 7/43 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.650,00 16.437,00

8/5
7/44

301
503

18041
48624

Kosakowo
Kosakowo

204,44 164.370,00 Działki nr 8/5 i 7/44 
zbywane jako jedna 

nieruchomość  
o pow. 804 m2

1.650,00 16.437,00

406/2 1070 GD2W/
00002
823/3

Dębogórze 22URO – teren usług, 
ogrodnictwo, obsługa 
rolnictwa i leśnictwa, 

bazy zieleni, dopuszcza 
się mieszkania związane 

z działalnością gospo-
darczą

150,00 160.500,00 1.610,00 16.050,00

407/3 836 GD2W/
00002
823/3

Dębogórze 150,00 125.400,00 1.260,00 12.540,00

81/51 358 GD2W/
0005

2480/1

Pogórze 40U – teren zabudowy 
usługowej

300,00 107.400,00 1.080,00 10.740,00

16 200 19373 Pierwo-
szyno

21MN-teren zabudowy 
mieszkaniowej jedno-

rodzinnej

223,30 44.660,00 działka może być 
zagospodarowana 
z nieruchomością 

przyległą

450,00 4.466,00

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.

Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 występuje las iglasty.  
Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym staraniem  
nabywcy nieruchomości.

Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu  
16 maja 2013 o godzinie 10:00. Miejsce spotkania Urząd Gminy Kosakowo Refe-
rat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 107 godzina 10.00.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają  pracownicy  

Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod nr. telefonu  
58 660-43-35 lub osobiście w pokoju nr 107 Urzędu Gminy  
Kosakowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na www.bip.ko-
sakowo.pl w menu Przetargi nieruchomości i Urząd Gminy Referat  
ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo unieważnienia prze-
targu jedynie z ważnych, uzasadnionych powodów.
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Nasze symbole narodowe, chociaż nie myślimy o nich 
na co dzień, są na pewno dla nas ważne, Herb, hymn i fl aga – 
szacunku do nich uczymy się w domu i w szkole.

Początki polskiej fl agi sięgają końca XVIII wieku, kiedy 
to po rozbiorach patrioci i powstańcy potrzebowali łatwo roz-
poznawalnego symbolu. Wybrano do tego kolory czerwony 
i biały, zaczerpnięte z godła. Ofi cjalnie fl aga została przyjęta 
w 1831 roku, ale już w 1792 roku podczas obchodów pierwszej 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja noszono biało-czerwo-
ne stroje i szarfy, symbolizujące wierność ojczyźnie. Zakazana 
przez carów rosyjskich, polska fl aga powróciła jako ofi cjalny 
symbol Polski w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości.

Flaga może wisieć na otwartym powietrzu od świtu do zmro-
ku. Może wisieć po zmroku pod warunkiem, że jest dobrze 
oświetlona. Flagi nie wywiesza się na zewnątrz w deszczowe 
dni, podczas śnieżycy i przy bardzo mocnym wietrze. Flaga 
musi być poszanowana, zatem nie może również dotykać 
podłogi, ziemi czy wody.

Warunki wywieszania � agi

Należy pamiętać, że fl aga  polski ma pierwszeństwo nad 
innymi. Jest to główna i najważniejsza zasada. Zatem fl agę 
polską wieszamy zawsze przed fl agą innego kraju, przed fl agą 
kościelną, watykańską, Unii Europejskiej czy fl agą fi rmową.

W przypadku 2 fl ag, fl agę Polski należy wywiesić po lewej 
stronie, patrząc w kierunku budynku.

W przypadku 3 fl ag, fl agę Polski należy umieścić w środku, 
na honorowym miejscu.

W przypadku 4 fl ag fl aga Polski powinna być wywieszona 
z lewej strony, patrząc w kierunku budynku. Jest to maszt skraj-
ny (pierwszy w kolejności). 

W przypadku 5 fl ag, fl aga Polski powinna znajdować się 
w środku.

Pierwszeństwo � agi polskiej nad innymi

Stosownie do art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt 
Gminy Kosakowo rozpatrzył uwagi wniesione do projektu 
zmiany studium uwarunkowań  i zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kosakowo obejmującego teren przy 
ul. Rumskiej (droga wojewódzka nr 100), rejon Podziemnego 
Magazynu Gazu „ Kosakowo”,  łąki na północ od kanału zrzu-
towego w obrębach Mosty, Kazimierz i Dębogórze oraz trasę 
projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia z Mechelinek 
do Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo”.

Uwzględnione zostały uwagi formalne tzn. te, które wpłynę-
ły w terminie wyznaczonym do ich składania, a także uwa-
gi mieszkańców zgłaszane podczas dyskusji publicznej oraz 
w trakcie spotkań organizowanych w sprawie zmiany studium, 
a dotyczące zmniejszenia obszaru nr 32, na którym w zmianie 
studium przewidziano możliwość lokalizacji podziemnych 
zbiorników do magazynowania gazu w istniejącym złożu soli 
kamiennej, tzw. kawern. Uwzględnione zostały również zgła-
szane uwagi dotyczące niektórych zapisów w treści projektu 
uchwały m.in. o usunięciu zapisu o konieczności uzgadniania 
planowanych inwestycji w sąsiedztwie Podziemnego Magazynu 
Gazu z właściwym urzędem górniczym. 

KAWERNY GAZU

W związku z przyjętymi uwagami zaistniała konieczność 
powtórzenia procedury w zakresie niezbędnym, określonym 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Po wprowadzeniu zmian uwzględniających uwagi, projekt 
zostanie przekazany do uzgodnień i do zaopiniowania przez 
organy i instytucje wymienione w ustawie. Ich pozytywne 
stanowisko w sprawie ustaleń przyjętych w studium jest 
obligatoryjne i pozwala na dalszą kontynuację prac nad 
zmianą studium. Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opi-
nii projekt zmiany studium będzie ponownie wyłożony do 
publicznego wglądu przez okres co najmniej 21 dni w Urzę-
dzie Gminy Kosakowo. W okresie wyłożenia zorganizowana 
zostanie dyskusja publiczna, podczas której będzie można 
uzyskać dodatkowe informacje o wprowadzonych zmianach.  

O terminie wyłożenia będziemy zawiadamiać w sposób okre-
ślony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, tj. w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w urzędzie. 
Projekt zmiany studium zostanie umieszczony na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Kosakowo na okres co najmniej 21 dni. 
Informacja o terminie wyłożenia projektu zmiany studium, ter-
minie dyskusji publicznej  i terminie wnoszenia uwag zostanie 
również podana w Biuletynie Gminy Kosakowo. 

2 MAJA DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

68 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA 
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Zapraszamy w dniu 8 maja o godz. 12.00, tradycyjnie do 
Kosakowa,  w miejsca pamięci narodowej: pod Pomnik 
Żołnierzy WP i AK  oraz na cmentarz w Kosakowie  do Kwatery 
Żołnierzy Września,  radnych, sołtysów, liderów społeczności 
lokalnej i mieszkańców Gminy, aby oddać  cześć walczącym 
i poległym żołnierzom w 68 rocznicę zakończenia II Wojny 
Światowej.
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Co nas czeka w związku ze zmianą  systemu gospodarki odpadami komunalnymi?
• do 30 czerwca 2013 roku będzie można korzystać z dotychczasowej umowy zawartej z fi rmami odbierającymi odpady komunalne. 
 Należy pamiętać o jej rozwiązaniu na dzień 1 lipca 2013 roku,
• od 1 lipca 2013 roku nie będzie konieczności zawierania samodzielnie umów z fi rmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie 
 się tym gmina,
• odbiór odpadów nastąpi u wszystkich mieszkańców gminy,
• odbiór i zbiórka wszelkiego rodzaju „śmieci” będzie wykonywana przez fi rmę wybraną w przetargu przez gminę,
• gmina  przejmie odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczania „opłaty śmieciowej” 
 na rzecz  gminy,
• opłata pokryje koszty tworzenia i utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
• opłata jest niższa  za posegregowane odpady,
• każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji (wg wzoru opracowanego przez Radę Gminy), na podsta-
 wie  której zostanie naliczona „opłata śmieciowa”.

ODBIERANIE ODPADÓW Z ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI Z TERENÓW GMINY KOSAKOWO
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmiana Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej 
zapisami każda gmina w Polsce musi podjąć kluczowe uchwały 
wpływające na model gospodarowania odpadami w poszcze-
gólnych gminach. Uchwały te muszą zacząć obowiązywać naj-
później od 1 lipca 2013 r. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właśnie na 
gminach będzie ciążyć obowiązek odbierania z nieruchomości 
położonych na ich terenie wszystkich odpadów komunalnych 
w zamian za uiszczoną opłatę o charakterze publicznopraw-
nym. Wszystkie uchwały dotyczące nowego systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi mają charakter aktów 
prawa miejscowego, w związku z czym podlegają publikacji 
w wojewódzkich dziennikach urzędowych (można je znaleźć 
na stronie urzędu www.kosakowo.pl lub na stronie www.dzien-
nikiurzedowe.gov.pl).
Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż obowiązek ten bezwa-
runkowo dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych. Na tere-
nie naszej gminy nie skorzystano z możliwości przejęcia tychże 
obowiązków z nieruchomości niezamieszkałych. Nieruchomo-
ści niezamieszkałe pozostają przy dotychczasowym systemie 
odbierania odpadów (na zasadach określonych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo). 

Przy nieruchomościach mieszanych właściciel nieruchomości 
zamieszkałej składa deklarację na odbiór odpadów komunal-
nych do Urzędu Gminy, natomiast jeżeli chodzi o działalność 
gospodarczą konieczne jest posiadanie umowy z fi rmą zajmu-
jącą się  wywozem odpadów.

Mieszkańcy Gminy Kosakowo, którzy wynajmują sezonowo 
pokoje, a nie prowadzą działalności gospodarczej – prowadzą 
działalność na zasadach ogólnych, składają deklaracje o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wy-
kazując całe zeszłoroczne zużycie wody na nieruchomość. 

Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, pale-
nie odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy sys-
tem segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców. 

Wywozem Twoich śmieci zajmie się fi rma wybrana przez gmi-
nę w drodze przetargu (o wynikach wyboru poinformujemy 
w przyszłym biuletynie).
Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem od-
padów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić 
ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli mieszkasz w domu jed-
norodzinnym, pamiętaj, aby na czas rozwiązać umowę z fi rmą, 
która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.

TYM, KTÓRZY JESZCZE NIE ZŁOŻYLI DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI, PRZYPOMINAMY

 – Trzeba to zrobić niezwłocznie w Urzędzie Gminy Kosakowo – w pok. nr 4 na parterze. 
Deklarację muszą złożyć wszyscy mieszkańcy gminy, niezależnie od tego, czy dotychczas mieli podpisaną umowę na wywóz śmieci czy nie.

Wójt Gminy informuje, że trwają przygotowania związa-
ne z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, na mocy której gminy od dnia 1 lipca br. przej-
mą tzw. władztwo nad śmieciami komunalnymi. Oznacza to, 
że gminy będą odpowiadać za zbiórkę śmieci na swoim tere-
nie, we współpracy - z wyłonionymi w przetargach - fi rmami 
wywożącymi odpady. 

Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, 
palenie odpadami w piecach domowych i stworzyć praw-

dziwy system segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych 
surowców. 

Informacje o przygotowaniach i postępie prac można znaleźć 
na naszej stronie internetowej www.kosakowo.pl  na ścieżce: 
dla mieszkańców/aktualności/menu/nowy system gospodar-
ki odpadami komunalnymi, a także na stronie Ministerstwa 
Środowiska.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Wójt Gminy Kosakowo, w związku z podawaniem niepraw-
dziwych danych i manipulowaniem informacją przez Henryka 
Palczewskiego w publikatorach Stowarzyszenia Mieszkańców 
Gminy Kosakowo z siedzibą w Gdyni na temat prac Rady, Wój-
ta i Urzędu Gminy w Kosakowie  oświadcza, że odpowiedzi na 
stawiane w ten sposób zarzuty pod adresem tutejszych władz 
będzie udzielał na Forum Internetowym Wójta Gminy.

Oświadczenie Wójta Gminy Kosakowo  

 Biuletyn Gminny – urzędowe czasopismo, w którym zamiesz-
czane są informacje na temat prac Rady i Wójta Gminy, nie 
może być miejscem polemiki w sprawach wyciąganych na po-
trzeby przyszłej kampanii wyborczej w/w Stowarzyszenia. Brak 
odpowiedzi, jednakże, mógłby zostać odczytany jako przy-
znanie racji.  Wszystkich zainteresowanych odsyłamy zatem 
na Forum Wójta.
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URZĄD GMINY NIECZYNNY W MAJOWE WEEKENDY
Klientów Urzędu Gminy Kosakowo informujemy, że dni 2 i 31 maja 2013r. będą w urzędzie dniami wolnymi od pracy w zamian za pracujące soboty. 

Urząd Gminy w Kosakowie, w związku z tym, będzie czynny w soboty: 27 kwietnia i 11 maja.

Zapraszamy

GMINNY ETAP KONKURSU „RODNO MOWA” ZAKOŃCZONY

19 kwietnia w Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie 
odbyły się eliminacje do Gminnego Konkursu „Rodnej Mowy”. 
Wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych oraz gim-
nazjum. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundował 
Urząd Gminy Kosakowo.  Konkurs prowadziła Ewa Purska, 
a jury obradowało w składzie: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo 
Anna Kloka oraz Wiktoria Śliwińska Przewodnicząca Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Zdrowia Rady Gminy Kosakowo, 
zdecydowało się przyznać następujące nagrody:

Klasy „0”:
I miejsce - Julia Dziemińska
II miejsce - Amelia Okonek
III miejsce - Tymon Florek
Wyróżnienie - Klaudia Klein

Kosakowo
Organizatorzy i Sołtys wsi Kosakowo Anna Chojnicka zaprasza-
ją wszystkich kibiców i miłośników siatkówki na turniej KVolley 
odbędzie się 11 Maja o godzinie 10:00 na boisku przy stawku 
w Kosakowie  W turnieju weźmie udział 12 zespołów, podzie-

Dębogórze
Już wkrótce po podłączeniu Internetu w Świetlicy Sołeckiej 
w Dębogórzu ruszy strona internetowa Sołectwa , która umoż-
liwi łatwiejszy kontakt z mieszkańcami. 

W październiku 2012 roku został zarybiony staw w Dębogó-
rzu, ponowne zarybienie planowane jest do końca kwietnia br. 
Przez dwa lata obowiązuje zakaz łowienia ryb. Prosimy również 
samowolnie nie zarybiać stawu oraz nie dokarmiać kaczek.
Sołtys wsi Dębogórze informuje, że podatek od nieruchomo-
ści będzie można wpłacać w dniach 14 i 15 maja 2013 roku od 
godziny 13.00 do godziny 20.00 - ulica Roślinna 9.

Z ŻYCIA SOŁECTW
Dnia  6 kwietnia 2013 roku na zjeździe Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Pomorskiego Józef Melzer, sołtys Dębogó-
rza i prezes Stowarzyszenia Gminnego Koła Sołtysów Gminy 
Kosakowo, został wybrany Członkem Zarządu Stowarzyszenia. 

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Kazimierz Ploc-
ke wyróżnił za aktywną działalność w samorządzie sołeckim 
i gminnym Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Jó-
zefa Melzera. 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej 
i rozwoju samorządu sołeckiego uhonorował z Koła Sołtysów 
Kosakowo, Piotra Dymona oraz Sebastiana Draga  - Członków 
Rady Sołeckiej w Dębogórzu, Bożenę Wolf-Sobieralską – soł-
tys Dębogórza Wybudowanie oraz Jadwigę Wrzałek – sołtys 
Kazimierza. 

Do członków  Gminnego Koła Sołtysów Gminy Kosakowo 
dołączyli sołtysi: Ewa Purska - Pierwoszyno, Sabina Doering 
- Mechelinki, Alina Marchel - Mosty, Anna Chojnicka - Kosako-
wo oraz Marcin Kopicki - Rewa.

lonych na 4 grupy. Udział mają już zagwarantowane 3 drużyny 
sponsorów. Pozostałe 9 miejsc przeznaczone jest dla drużyn 
z Gminy Kosakowo (8 miejsc), drużyn spoza Gminy Kosakowo 
(1 miejsce).
Turniej jest najstarszym, największym i najmocniej obsa-
dzonym w gminie Kosakowo. Zapraszamy zatem jeszcze raz 
całe rodziny do oglądania, bo naprawdę siatkówka będzie na 
bardzo wysokim poziomie, tereny wokoło naszego boiska są 
naprawdę piękne, a dla kibiców przygotowujemy konkursy 
z nagrodami (zagrywka w punkt, odbijanie w parach kto dłu-
żej) oraz poczęstunek. Więcej informacji o historii i samych roz-
grywkach znajdą Państwo na stronie turnieju www.kvolley.pl.

Klasy I – III:
I miejsce – Natalia Mikołajewska
II miejsce – Marlena Miszewska
III miejsce – Weronika Gamrot
Wyróżnienie – Wiktoria Albecka, 
Natalia Starszak

Klasy IV – VI:
I miejsce – Karolina Ewertowska
II miejsce – Alicja Pasik
III miejsce – Maria Mikulska
Wyróżnienie – Daria Chlebosz, 
Radosław Nowicki, Sara Muża, 
Magdalena Mikulska

Gimnazjum:
I miejsce – Agata Sorn
II miejsce – Jacek Sorn
Wyróżnienie – Magdalena Pienczke

W dalszym - powiatowym etapie konkursu, który odbędzie 
się w dniu 25 kwietnia br. w Pucku reprezentować nas będą 
laureaci I i II miejsca z każdej grupy wiekowej.
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RUSZYŁ KOLEJNY JUŻ LECZ OSTATNI PROJEKT „IDĘ DO PRACY”
W dniach 25 i 26 marca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Kosakowie odbyła się ostatnia już rekrutacja 
do projektu „Idę do pracy” współfi nansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W rekrutacji udział brały osoby, które znajdują się w trudnej 
sytuacji fi nansowej, a równocześnie są:

 • bezrobotne i/lub
 • nieaktywne zawodowo i/lub
 • zatrudnione, które chcą podnieść lub zmienić 
  swoje kwalifi kacje zawodowe.

Wszyscy chętni, którzy spełniali w/w warunek kierowani byli 
przez pracowników socjalnych na spotkanie z psychologiem 
i doradcą zawodowym, którzy przeprowadzili testy, zdiagno-
zowali potrzeby i określili wstępną ścieżkę rozwoju zawodo-
wego potencjalnych uczestników. 4 kwietnia 2013 r. odbyło 
się ostateczne spotkanie Zespołu Projektowego, które wyłoni-
ło listę 20 uczestników wraz z listą 5 osób rezerwowych.

W kwietniu pracownicy socjalni podpiszą kontrakty socjalne 
z wszystkimi uczestnikami projektu. 23 kwietnia odbyło się 
spotkanie informacyjne, na którym Kierownik GOPS przedsta-
wił uczestnikom i zaproszonym gościom wstępny harmono-
gram działań. 

  swoje kwalifi kacje zawodowe.

Startująca w nim MS CREW – nasza grupa taneczna, na co dzień trenująca w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie i w Gimnazjum w Mostach pod okiem Pani Magdale-

ny Stenki - zdobyła uznanie wśród publiczności i wywalczyła II miejsce. Uczennice 
i absolwentki Gimnazjum w Mostach w obecnym składzie (Sandra Makow-

ska, Agnieszka Tkaczyk, Marta Turzyńska, Paulina Wieczorek, Natalia Denc, 
Angelika Janta, Amelia Oliwińska, Paulina Kierszka, Agnieszka 

Kamińska, Natalia Janta, Patrycja Fifi elska) tańczą dopiero 
od października ubiegłego roku. Zajęcie w pierwszym występie 

pośród zespołów, które trenują od lat  II miejsca to ogromne 
wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Występ laureatek można obejrzeć na stronie: 

http://www.youtube.com/watch?v=v0CF88NLKMY 

X PRZEGLĄD FORM TANECZNYCH W PUCKUX PRZEGLĄD FORM TANECZNYCH W PUCKUX PRZEGLĄD FORM TANECZNYCH W PUCKUX PRZEGLĄD FORM TANECZNYCH W PUCKU
4 marca 2013 r.  w  Hali Sportowo - Widowiskowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pucku odbył 
się Jubileuszowy X Przegląd Form Tanecznych. W tanecznej rywalizacji, w której udział wzięło 21 formacji 
oraz 13 solistów i 5 duetów.

Projekt m iejscowego p lanu zag ospodarowania                               
Stosownie do przepisów art. 17  pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2012r., nr 110, poz. 647, ze.zmianami);

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o  wyłożeniu do publicznego wglądu:
• Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.
• Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniewskiego, Hen-
ryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekty  planów  wyłożone będą w  dniach od 13.05.2013r.  do 13.06.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, pokój nr 7 na 
parterze. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie  planu  miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2013r.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo  (I piętro)  w dniach:
- 29.05.2013r. o godz. 16.00 dla projektu terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo.
- 06.06.2013r. o godz. 16.30 dla projektu mpzp części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniewskiego, Henryka 
Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), ogłoszenie stanowi podanie do publicz-
nej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 54 ust.3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy, uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu w zakresie oddziały-
wania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
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Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo zachęca wszystkich 
miłośników malarstwa do odwiedzenia wystawy „Twórczość 
Brygidy Śniateckiej”.

Uroczyste otwarcie w postaci wernisażu odbędzie się 13 maja 
o godz. 17:00 w Bibliotece  (Kosakowo, ul. Fiołkowej 2a). 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2013 (8-15 maja) 
– programu promocji czytelnictwa i bibliotek, organizowane-
go przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Wójt Gminy 
oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ogłaszają Konkurs 
Na Wiersz o Bibliotece.

Rozstrzygnięcie konkursu - 9 maja o godz. 17:00 w siedzibie 
Biblioteki podczas Wieczorku Poetyckiego, na którym wystą-
pią autorzy nagrodzonych utworów.

Wernisaż wystawy malarskiej Konkurs Na Wiersz o Bibliotece

Zmiana numeru telefonu do Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
Informujemy Państwa, iż uległ zmianie numer telefonu do Biblioteki Gminnej. Właściwy to - 58 735-46-56.

KULTURA I SPORT

BIBLIOTEKA GMINNA

20 marca br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, 
w ramach Jubileuszowych Targów Amberif 20., odbyło 
się Spotkanie z Bursztynem: Planeta JANTAR Inspiruje.... 
Impreza współorganizowana przez Wójta Gminy Kosako-
wo, Stowarzyszenie Bursztynowa Planeta JANTAR, Galerię 
Domową 1 Pani Aliny Szydowskiej oraz Bibliotekę Publiczną 
im. Augustyna Necla w Kosakowie.

Nie zabrakło różnorodnych atrakcji: pokazu ogniowego stwo-
rzonego z pyłu bursztynowego Amber Fireshow; prelekcji: 
Mariusza Drapikowskiego poświęconej bursztynowi w dzie-
łach sakralnych, Koncertu w bursztynie w wykonaniu Iwony 
Jędruch na gongach i misach dźwiękowych w specjalnej 
scenografi i multimedialnej – fotografi i wnętrz bursztynu 
Barbary Gronuś-Dutko; prezentacji multimedialnych Barbary 
Gronuś-Dutko – Uroda naturalnego bursztynu, Alicji Pielińskiej – 

Spotkanie z bursztynem: 
Planeta Jantar Inspiruje...

Bursztyn w Muzeach Polski oraz Katarzyny Szczepaniak – 
Życie w bursztynowym lesie.

Imprezę zakończył wernisaż wystawy Planeta JANTAR 
Inspiruje, na którą składa się 12 prac artystów 
współpracujących ze Stowarzyszeniem Bursztynowa 
Planeta JANTAR.
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W przerwie sympozjum „Rozwój Sportu w Gminie Kosakowo” 
odbył się występ Marty Natywo wraz z partnerem Maciejem 
Matczakiem. Marta Natywo, tegoroczna laureatka Nagrody 
Wójta Gminy Kosakowo za szczególne osiągnięcia sportowe, 
jest tancerką, mieszkanką Gminy Kosakowo, posiada wysoką 
klasę A w tańcach latynoamerykańskich oraz klasę B w tań-
cach standardowych.

Po przerwie głos zabrały osoby związane bezpośrednio 
z naszą Gminą: w imieniu wszystkich gminnych szkół 

Anna Szymborska – Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mostach: Rozwój 
Sportu w Gminie Kosakowo z punktu 
widzenia szkół Gminy Kosakowo; Woj-
ciech Niemkiewicz – Prezes ULKS Sko-
czek w Pogórzu: Rozwój Lekkoatletyki 
w Gminie Kosakowo; Kazimierz Wróbel 
– Prezes UKS Mosty: Działalność sek-
cji sportowych przy UKS Mosty – oferta 

Jednym z sześciu laureatów został Wiktor Gabor, nato-
miast Magdalena Mikulska otrzymała wyróżnienie. Utalen-
towani uczniowie na co dzień śpiewają w Młodzieżowym 
Chórze Gminy Kosakowo prowadzonym przez panią Mag-
dalenę Stenkę oraz są sty-
pendystami Stowarzy-
szenia Na Rzecz Dzieci 
Artystycznie Uzdolnionych 
Gminy Kosakowo sponso-
rowanego przez InvestGas. 

W czwartek 28 marca br. w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni od-
był się powiatowy fi nał IV edycji konkursu Odkrywamy Talenty 
na Pomorzu. W gdyńskim fi nale występowało 82 uzdol-
nionych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z powiatów: Gdynia, Sopot, Wejhero-
wo, Puck. Naszą Gminę Kosakowo reprezentowali: Sara Muża 
oraz Magdalena Mikulska (SP Mosty), Wiktor Gabor 
i Lidia Mikulska (Gimnazjum Katolickie).

Konkurs „Odkrywamy Talenty 
Na Pomorzu”

Zawsze nam miło informować Państwa o sukcesach naszych 
mieszkańców. Z drugiego końca Polski dotarły do nas dobre 
wieści, że bracia Michał i Marek Kurantowie z Suchego Dworu 
sięgnęli po najwyższe laury Mistrzostw Polski Żeglarzy i Moto-
rowodniaków w Narciarstwie i Snowboardingu SNOWSAIL 2013 
na  stoku „Biały Jar” w Karpaczu. Pan Marek został Mistrzem Pol-
ski w snowboardzie i wicemistrzem Polski w narciarstwie, a Pan 
Michał zdobył tytuł wicemistrza Polski w snowboardzie. Gratulu-
jemy i zapraszamy do włączenia się w gminne zawody żeglarskie.

Mistrzowie Polski z Gminy Kosakowo

Sympozjum na temat rozwoju sportu w Gminie Kosakowo

dla dzieci i młodzieży; Mariusz Wiński – Prezes UKS Lider 
Dębogórze: Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze; 
Michał Michalski – Członek Zarządu KS Sztorm Mosty oraz 
trener grup młodzieżowych: Stworzenie Centralnego Ośrod-
ka Piłkarskiego w Gminie Kosakowo; Janusz Frąckowiak – 
z Klubu Żeglarskiego Rewska Szkuta: Kultura fi zyczna 
i sport z naciskiem na żeglarstwo w Gminie Kosakowo; 
Krzysztof Choroś – ze Stowarzyszenia Żeglarskiego 
Port Mechelinki: Program Edukacji Żeglarskiej i Morskiej 
w Gminie Kosakowo, oraz młodzież ze Stowarzysze-
nia Port Mechelinki z prezentacją poświęconą problematyce 
zachowania bezpieczeństwa na wodzie.

Po referatach i prezentacjach odbyły się warsztaty pn. Program 
Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Kosakowo na lata 2013-
2020.

Wszystkim uczestnikom Wójt dziękuje za udział w spotka-
niu oraz za wkład pracy we wspólne opracowywanie planu 
rozwoju sportu na terenie Gminy Kosakowo.

Warsztaty

Warsztaty

Podsumowanie warsztatówZaproszeni goście

Pokaz tańców w przerwie:
Marta Natywo 

z Partnerem
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Przyszła wiosna! 

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. 
A jak wiosna to i rowerowe wycieczki. 
Wiosna zbliża się wielkimi krokami. 

Czas na rower!

UWAGA KONKURS!!!
- zostań autorem e-kartki

Wszystkim rowerzystom, szczególnie korzystającym 
z dróg publicznych,  przypominamy, że zgodnie z prze-
pisami ruchu drogowego każdy rower musi obowiązko-
wo posiadać białe lub żółte selektywne światło z przodu, 
czerwone lub migające światło z tyłu, a do tego odblask 
w kształcie innym niż trójkąt. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestni-
kom ruchu drogowego  pamiętajmy też o założeniu kasku 
i kamizelki odblaskowej lub przynajmniej ubrania z ele-
mentami odblaskowymi. Bezpieczeństwo na drodze 
to obowiązek wszystkich jej użytkowników! 

Życzymy bezpiecznej jazdy.

Nasza gmina wzbogaciła się o kolejne siłownie plenero-
we – outdoor fi tness, zamontowane, tym razem, w Mostach, 
tuż przy placu zabaw oraz na boiskach sołeckich w Pogórzu 
i w Pierwoszynie. Ćwiczenia na tych zewnętrznych siłow-
niach są bardzo łatwe. Może korzystać z nich każdy, również 
nowicjusze, ludzie starsi oraz dzieci. Urządzenia są bezpiecz-
ne, trwałe i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.  
W naszej gminie, oprócz wyżej wymienionych, są już dwie inne, 
usytuowane w miejscach rekreacji, odwiedzanych przez miesz-
kańców i turystów, tj. w centrum Rewy przy zejściu na plażę 
i w Kosakowie przy ścieżce rowerowej vis a vis Ośrodka Zdrowia. 

Liczymy na to, że Outdoor Fitness będą sporą atrakcją w okre-
sie lata. Zachęcamy już dziś do korzystania z tej formy rekreacji 
dla każdego. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w konkur-
sie na  elektroniczną kartkę pocztową Gminy Kosakowo. 
Celem konkursu jest stworzenie na podstawie wyłonionej 
fotografi i:  pejzażu, krajobrazu, wydarzenia, fauny i fl ory -  kart-
ki elektronicznej, którą będzie można wysyłać ze strony tut. 
urzędu. Zdjęcia należy nadsyłać od 1.05. do 9.06.2013r. na 
adres mailowy kancelaria@kosakowo.pl. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi 11.06.2013r.  Regulamin oraz karta zgłoszenia 
do pobrania na głównej stronie internetowej. 

Czekają atrakcyjne nagrody
m.in. roczna prenumerata czasopisma podróżniczego „Poznaj 
Świat” oraz inne nagrody rzeczowe. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy.

Dębogórski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia w Checzy Nordowych 
Kaszebów w Kosakowie (ul. Rzemieślnicza 1).  W każdy ponie-
działek od godz. 17.00 odbywają się tam Warsztaty Twórców 
Ludowych, a w każdą środę o 19.00 próby Zespołu Pieśni 
Kosakowianie.

ZAJĘCIA W CHECZY NORDOWYCH
KASZEBÓW

W niedzielę 24 marca 2013 r., z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła 
się kolejna premiera w wykonaniu Teatru Młodzieżowego Gminy 
Kosakowo: W pustyni i w puszczy Fruwającej Trupy Bodhisattwy 
Detiego, czyli Totalny Teatralny Odlot w Międzynarodowy Dzień 
Teatru. Nie mogło zabraknąć aluzji do wcześniejszych dokonań 

TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY
KOSAKOWO: Premiera „W pustyni i w puszczy”

teatru, widocznych już chociażby w samej scenografi i stanowią-
cej nastrojowy misz masz pomysłów scenografi cznych wykorzy-
stanych w wielu dotychczasowych przedstawieniach. 

Przy okazji publiczność mogła poznać również nasz Teatr 
trochę od środka: kilka zabawnych scen zdradzało techniki 
warsztatowe młodych pasjonatów gry aktorskiej. Widowisko 
zbudowane zostało na zasadzie wyraźnych kontrastów: obok 
scen pełnych patosu, wielkich teatralnych monologów, pojawi-
ły się w nim również elementy komiczne, a nawet groteskowe. 

W spektaklu udział wzięli: Paweł Flatau, Sandra Makowska, Agnieszka Tkaczyk, Magdalena Żugier, Patrycja Gajzler, Adrian Gajzler, Anna Gajzler, Iga Zjawin, Beata Zjawin, Beata 
Zduńczyk, Lidia Mikulska, Dominika Kądziela, Magdalena Mazur, Wiktor Gabor, Marcin Kuptz, Arkadiusz Drawc, Mateusz Kreft, Daria Zawadzka, Amanda Makowska, Dominika 
Kierszka, Adrian Iciak, Adam Szczuko, Paulina Wojnas, Patryk Wrzałek, Adam Śliwiński, Szymon Kierszka, Krzysztof Stromski, Malwina Miotke; współpraca scenografi czna – Ewa 
Narloch-Kerszka; plakaty – Koło Plastyczne Zdzisława Tatki; współpraca akustyczna – Ryszard Sosnowski; współpraca multimedialna – Adam Schröder; reżyseria – Karol Dettlaff .

Kolejne Outdoor Fitness 
w gminie - dla zdrowia 

KULTURA I SPORT
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Podsumowanie projektu „Our learning community” – czy-
li „Nasza ucząca się społeczność” miało miejsce w Hiszpanii 
w malowniczo położonej miejscowości El Puerto de Santa 
Maria – w regionie Cadiz  w dniach 19 – 22 marca 2013 roku. 
Gospodarzem czwartego, międzynarodowego spotkania 
współpartnerów projektu (Irlandia, Walia, Polska, Hiszpania)  
była szkoła prywatna w Andaluzji, licząca ponad 800 uczniów 
w wieku od 3 do 16 lat. Jest szkołą dwujęzyczną tj. poza 
ojczystym językiem hiszpańskim nauka odbywa się tu w języ-
ku angielskim. Szkoła o wypracowanych tradycjach  i wysokim 
poziomie nauczania prowadzona przez  liczną kadrę pedago-
gów i pracowników niepedagogicznych ( około 80 osób ) sta-
nowiącą  swoistą mieszankę narodowościową.

Szkołę w Mostach reprezentowali w Hiszpanii uczniowie 
wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce, zachowaniu 
oraz aktywnością w Samorządzie Uczniowskim i przy realizacji 
samego projektu ( Natalia Płonka, Zuzanna Moskal, Sara Muża, 
Tymoteusz Filar, Daniel Mroczkowski, Robert Gabryelski) oraz 
poza dyrektorem szkoły 2 nauczycieli koordynujących realizację 
tego projektu (Hanna Kamińska – n-l j. angielskiego oraz Joanna 
Kaczorowska opiekun SU ). Uczestniczyli przez 3 dni w różno-
rodnych zajęciach lekcyjnych, spotkaniach z uczniami różnych 
etapów edukacyjnych oraz w uroczystościach szkolnych.

Wspólnie z zagranicznymi kolegami przygotowywali uroczy-
stość podsumowującą i kończącą projekt. Była to dla nich 
wspaniała lekcja komunikacji społecznej i językowej, po-
nieważ językiem obowiązującym był język angielski. Był to 

Uczeń – najlepsza inwestycja

Podsumowanie realizacji projektu Comenius „Our Learning Community”

lają na prowadzenie zajęć edukacyjnych w sposób atrakcyjny 
i zachęcający do nauki nawet najbardziej opornych. W ramach 
Projektu zakupiono na potrzeby obu szkół zaawansowane 
technologicznie tablice multimedialne z oprogramowaniem. 
Projekt „Uczeń – najlepsza inwestycja” jest współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego  –  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priory-
tet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzia-
łanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

również czas na promocję własnych możliwości i umiejętności, 
promocję szkoły i gminy. Pięknie zaśpiewana i zagrana „ Dum-
ka na dwa serca” przez duet Sary i Tymka zachwycił wszystkich 
obecnych, a zainteresowanie nauką Poloneza przeszło najśmiel-
sze oczekiwania. Zainteresowanie strojami i kulturą kaszubską 
prezentowaną przez Zuzię i Daniela było widoczne na każdym 
kroku, nawet w Urzędzie Miasta gdzie zostaliśmy przyjęci przez 
władze miasta. Uczniowie szkoły z zaciekawieniem przygląda-
li się mundurkom szkolnym Natalii i Roberta i porównywali 
je do swoich. Wykazali niemałe zainteresowanie naszymi tra-
dycjami szkolnymi, o których im opowiadaliśmy.

Niespodzianką okazał się happening przygotowany przez 
wszystkich uczniów na dziedzińcu szkoły. Z soli morskiej 
i specjalnych barwników wykonane wielkie logo projektu 
„Our learning community”  zostało ostatniego dnia  symbolicz-
nie zniszczone na znak zakończenia wspólnej pracy i wspól-
nych spotkań.

Poza obowiązkową pracą przy realizacji wytycznych projek-
tu był również czas na zwiedzanie pięknej i jakże odmiennej 
kulturowo -  Andaluzji. Będąc już tak blisko Półwyspu  Gibraltar 
- zamorskiego terytorium Wielkiej Brytanii, jednego z najgę-
ściej zaludnianych terytoriów świata - nie bylibyśmy dobrymi  
patriotami, gdybyśmy nie odwiedzili miejsca katastrofy lotni-
czej, w której zginął w 1943 roku polski wódz naczelny generał 
Władysław Sikorski. Była to wspaniała lekcja nie tylko historii, 
ale geografi i i przyrody.

Podsumowanie realizacji projektu Comenius „Our Learning Community”

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Po feriach zimowych ruszył kolejny etap Projektu  pn. „Uczeń 
– najlepsza inwestycja”, skierowany do uczniów klas czwar-
tych i szóstych szkół podstawowych w Dębogórzu i Pogórzu. 
Dzieci biorą udział w pozaszkolnych zajęciach z matematyki, 
przyrody, naukowo-technicznych i sportowych  oraz z języka 
angielskiego. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cie-
szą się  także warsztaty naukowo-techniczne zorganizowane 
w formie atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych. 

Dotychczas dzieci zwiedziły wystawę zwierząt egzotycz-
nych i helskie fokarium oraz odbyły warsztaty z zakresu eko-
logicznego gospodarowania odpadami i uzdatniania wody. 
W najbliższym czasie planuje się także wizytę w gdańskim  
zoo, w gdyńskim oceanarium, wycieczkę nad Kanał Elbląski 
i do obu trójmiejskich parków naukowo-technologicznych 
oraz warsztaty astronomiczne i z robotyki. 

Kiedy tylko zima opuści nas na dobre, dzieci ruszą z leśniczym 
na piesze wycieczki po lesie by pod okiem eksperta odkrywać 
tajniki przyrody.

W całym okresie realizacji projektu,tj. od listopada 2011r. 
do lutego 2014r. projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 
300 uczniów obu szkół.  Na bieżąco ze środków unijnych obie  
placówki doposażane są w pomoce dydaktyczne, które pozwa-
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Ludzie z pasją
Niepełnosprawność to nie choroba, to ograniczenia, które 

należy pokonywać
7 marca 2013 r.  w ramach cyklu spotkań „Ludzie z pasją” go-
ściliśmy w Szkole Podstawowej w Mostach - panią Beatę  
Wachowiak-Zwarę z Gdyni, Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
ds. Osób Niepełnosprawnych.

Beata Wachowiak-Zwara z wdzięcznością myśli o rodzicach, 
którzy umieli ją zmotywować do nauki i wychować tak, żeby 
mogła stać się osobą niezależną.  „Czasami może wydarzyć się 
coś tragicznego, co na zawsze zmienia nasze życie. Gdy mia-
łam 8 lat, wpadłam pod samochód. Trwało to ułamek sekundy, 
ale ta chwila zdecydowała o mojej przyszłości”. 

Tata nauczył ją pływać, a w wieku 16 lat zdecydowała, że bę-
dzie prowadziła samochód, by dojeżdżać na studia. - Rodzice 
starali się mnie wychowywać normalnie. Musiałam ugotować 
obiad, posprzątać. Nie usuwali mi przeszkód spod nóg, ale 
czułam ich wsparcie.

Przyłączenie się do grupy, która promuje narciarstwo alpejskie 
na mono-ski, było początkiem poważnego zaangażowania się 
p. Beaty w sport. Niedługo potem dostała się do kadry Polski  
i rozpoczęła wyjazdy na zawody. Na Otwartych Mistrzostwach 
Ameryki zajęła III miejsce, a w 2000 roku na Mistrzostwach 
Świata w Szwajcarii II miejsce w supergigancie. 
Trzy lata temu p. Beata zrobiła z synem kurs nurkowania. Mówi, 
że receptą na szczęście jest życie własnymi pasjami i chęć dzie-

lenia się z innymi. Stara się żyć zasadą, że smutek, który jest 
podzielony, jest mniejszy, a radość podzielona - większa. 
Obejrzeliśmy film o producencie sprzętu sportowego, o lu-
dziach uprawiających narciarstwo górskie i wodne, wspinacz-
kę, taniec.  Ich wspólną cechą było pokonanie fizycznych ogra-
niczeń, niepełnosprawności rąk, nóg czy oczu.
Nasi uczniowie potrenowali wykonywanie prostej czynności 
(napełnienia kubka wodą) mierząc się ze sztucznie stworzony-
mi ograniczeniami. 

Wykazali się dużą wiedzą, wrażliwością i spostrzegawczością. 
Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania otrzymali prezenty, 
a szkolna biblioteka wzbogaciła się o ciekawe publikacje przy-
bliżające nam problemy ludzi niepełnosprawnych.

II Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny

15 kwietnia 2013 roku odbył się kolejny widowiskowy, interdyscyplinarny 
konkurs, organizowany przez Szkołę Podstawową  w Mostach. Tego typu 
konkursy są już tradycją szkoły. Od ubiegłego roku motywem przewod-
nim stała się mitologia i kultura państw starożytnych. W tym roku w cen-
trum uwagi uczestników konkursu znalazł się starożytny Rzym.

W konkursie wystartowały kilkuosobowe zespoły ze szkół w Dębogórzu, 
Pogórzu i Mostach.  W gościnnych scenicznych deskach Domu Kultury  
w Pierwoszynie zmagały się z niełatwymi zadaniami

Rywalizacja była wyrównana, każda ze szkół „błysnęła” czy to perfekcyj- 
nie wykonanym akweduktem, czy pomysłową interpretacją poezji,  
czy też barwnym pojedynkiem gladiatorów. Ostatecznie w konkursie  
zwyciężyła drużyna z Mostów, Pogórze zajęło drugie miejsce,  
a Dębogórze trzecie. Najważniejsze, że rywalizacja nie przyćmiła tego,  
co najbardziej wartościowe – ciekawych i twórczych pomysłów  
dzieci, ich ekspresji i radości z nauki poprzez zabawę.
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W dniach 16 -17 marca w Szczecinie – odbyły się kolejne Mistrzostwa Polski 
w Disco Dance, Disco Freestyle i Street Dance Show. Jest to najważniejsza impreza w kraju. 
W rywalizacji wzięło udział ponad tysiąc tancerek i tancerzy z ponad trzydziestu 
klubów z całej Polski. Mistrzostwa były również eliminacjami do Mistrzostw Europy 
i Świata IDO (największej na świecie organizacji tańca nowoczesnego).

Doskonały występ miały mieszkanki naszej gminy: Kaja Kowalczyk i Kornelia Kowalczyk. 
Obie doszły do głównych fi nałów w swoich kategoriach, Kaja  w kategorii do 11 lat  
wywalczyła  szóste miejsce. Kornelia w kategorii do 15 lat zajęła 2 miejsce i zdobyła tytuł 
V-ce Mistrzyni Polski. Kornelia oprócz tytułu w solo wytańczyła również srebro w duecie!

Nasze dziewczyny znalazły się w Kadrze Polski i będą reprezentowały nasz kraj 
w nadchodzących Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Szwecji.

Kornelia i Kaja są mieszkankami Pogórza, Kora uczęszcza do 17 Gimnazjum w Gdyni, 
a Kaja jest uczennicą klasy IV A  Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Dziewczyny  trenują 
w klubie Jowita Gdynia, a ich trenerką jest p. Jowita Czarnecka – Tereba.

Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy 
Kosakowo ogłasza zapisy dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym, chętnej do uczestnictwa w zajęciach kółka gitarowego. 

Zajęcia odbywać się będą od września 2013 r. w Domu 
Kaszubskim w Dębogórzu (ul. Pomorska 18) na instrumen-
tach specjalnie zakupionych w ramach zadania Poczuj magię 
żywego instrumentu – wyposażenie obiektów infrastruktury 
kulturalnej Gminy Kosakowo w instrumenty muzyczne, któ-
re dofi nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kul-
tury. Zgłoszenia (w tym imię i nazwisko, adres, wiek oraz informa-
cję o ewentualnej wcześniejszej nauce gry na gitarze) przyjmu-
jemy do końca maja telefonicznie (nr tel. 58 620 06 95; 728 476 
042) lub mailowo (rkis@kosakowo.pl).

KÓŁKO GITAROWE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

Uzdolnione tanecznie mieszkanki gminy Kosakowo

W kwietniu br. z inicjatywy Prezesa Zarządu Krajowego Związ-
ku Piłsudczyków RP, Marszałka Związku Mariana Edmunda 
Ząbka oraz Wiceprezesa Zarządu Krajowego Nadbrygadiera 
Związku Stanisława Śliwy odbyło się spotkanie  w Biurze Pre-
zydenta RP Lecha Wałęsy. Piłsudczycy zaprosili Pana Prezyden-
ta do udziału w obchodach 25 rocznicy powstania Związku 
Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego. 
Pan Prezydent z zadowoleniem przyjął zaproszenie.

Związek Piłsudczyków - Spotkanie 
u Prezydenta Lecha Wałęsy

VI FESTIWAL 

PIOSENKI DZIECIĘCEJ

Literatura dziecięca w piosence

więcej informacji na stronie: www.kosakowo.pl/rkis

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zaprasza na:

CASTING: 9 maja (od godz. 9:00)

KONCERT FINAŁOWY:
22 maja 2013 r., godz. 17:00

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

Gość specjalny:

Kaszubska Gwiazda

WERONIKA

KORTHALS
WSTĘP

WOLNY
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ponieważ udało im się zaprezentować na scenie rozwiązanie 
problemu długoterminowego będące ukoronowaniem rocz-
nej, ciężkiej, zespołowej pracy pod okiem trenerów. Odyse-
usze świetnie spisali się również, współpracując w grupie, przy 
rozwiązywaniu tzw. zadania spontanicznego, czyli zadania, 
w którym dziecko powinno „spodziewać się niespodziewanego”, 
i w krótkim czasie znaleźć twórcze, niepospolite rozwiązanie.

Uczniom ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu to się udało! 
Zresztą zgodnie ze sztandarowym mottem Odysei - „Mogą-, 
bo myślą, że mogą!” (Wergiliusz). Zmagania Odyseuszy wspie-
ra fi nansowo fi rma InvestGas oraz Wójt Gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik.

Kolonie Letnie 2013
Wzorem  lat  ubiegłych,  również  w  tym  roku  -  w  ramach  
międzygminnej  wymiany  młodzieży - organizowane  
są  kolonie  dla  uczniów  szkół  Gminy  Kosakowo.

od  24 lipca – 08  sierpnia  2013 r.
liczba  uczestników  36     
kierownik kolonii:
mgr Ewa Garczewska

Kolonia  na  Litwie

od  24 lipca – 08  sierpnia  2013 r.
liczba  uczestników  36     
kierownik kolonii:
mgr Ewa Garczewska

od  26  lipca – 08 sierpnia  2013 r.
liczba  uczestników  45
kierownik  kolonii:
mgr  Anna  Podgórska – SP Mosty

Kolonia  w  Żerkowie

od  26  lipca – 08 sierpnia  2013 r.
liczba  uczestników  45
kierownik  kolonii:
mgr  Anna  Podgórska – SP Mosty

01 – 15 lipca  2013 r.
liczba  uczestników 45
kierownik  kolonii:  
mgr  Lucyna Madelska SP – Dębogórze 

Kolonia  w  Krościenku  
nad Dunajcem 

01 – 15 lipca  2013 r.
liczba  uczestników 45
kierownik  kolonii:  
mgr  Lucyna Madelska SP – Dębogórze 

O odysejowych sukcesach uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu jest głośno od dawna. Wśród bogatej oferty zajęć 
pozalekcyjnych na dobre zagościła Odyseja Umysłu - mię-
dzynarodowy program edukacyjny, który stawia sobie za cel 
rozwijanie u młodych ludzi kreatywnego, nieszablonowe-
go myślenia. Programowi Odysei Umysłu oręduje w szkole 
sama Pani Dyrektor Elżbieta Czaja - wieloletnia trenerka Ody-
seuszy, wyróżniona w poprzednim roku nagrodą profesor 
Sołowiej w dowód uznania za świadome wspieranie programu 
Odysei Umysłu. Ponieważ program realizowany jest w formie 
konkursu, warto w tym miejscu pochwalić się tegorocznym 
podwójnym sukcesem dwóch drużyn z Pogórza, które zapre-
zentowały własne rozwiązanie problemu długoterminowego 
- najpierw 9 marca podczas Eliminacji Regionalnych w Gdań-
sku, następnie dzięki zajęciu I miejsca, na 22. Ogólnopolskich 
Eliminacjach Odysei Umysłu również w Gdańsku (23-24.03). 
Obie grupy współzawodnicząc z zespołami z całej Polski, po-
nownie stanęły na podium i odebrały z rąk sędziów puchary 
z tytułem Mistrzów Polski. Wygrana w Eliminacjach Ogólno-
polskich dała im prawo uczestnictwa w Finałach Światowych 
w Michigan. State University w USA, które odbędą się w dniach 
21- 26 maja 2013 roku.

Odyseusze z Pogórza, ich trenerzy i rodzice mają powody 
do dumy. Są dumni przede wszystkim z osiągnięć dzieci, 

 Mała szkoła - wielkie sukcesy!
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KALENDARZ IMPREZ MAJ - CZERWIEC 
Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce

27. IV (10:00) Święto Wiosny.
Rajdy: rowerowy, pieszy, nordic-walking

Wójt Start: Dom Kultury
w Pierwoszynie

27. IV (10:00) I etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego
o Puchar Starosty

UM Puck,
LKS Puck

Start przy Stadionie LKS w Pucku

29. IV (9:00) I Festiwal Piosenki Musicalowej i Filmowej Gimnazjum Mosty,
Wójt

Dom Kultury w Pierwoszynie

30. IV Bieg Przyrodniczo-Ekologiczny - Konkurs oraz Rajd ZS-PiSSM Dębogórze ZS-PiSSM Dębogórze

8. V (12:00) 68. Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej Wójt Obelisk, Kwatera Poległych Żołnierzy WP w 
Kosakowie

9. V (9:00) Przesłuchania Konkursowe do VI Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej:

Literatura dziecięca w piosence

Wójt Dom Kultury w Pierwoszynie

9. V Podsumowanie Projektu Comenius ZS-P Mosty ZS-P w Mostach

9. V (17:00) Wieczór Poetycki z okazji Tygodnia Bibliotek, Konkurs 
Poetycki

Wójt, Biblioteka Biblioteka Publiczna w Kosakowie

10. V (10:00) Finał Międzyszkolnego Konkursu Fotografi cznego
Moja Gmina Kosakowo

Gimnazjum Mosty Gimnazjum Mosty

13. V (17:00) Wystawa malarska Brygidy Śniateckiej Biblioteka Biblioteka Publiczna w Kosakowie

22. V (17:00) VI Festiwal Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2013
Literatura dziecięca w piosence

Wójt Dom Kultury w Pierwoszynie

23. V (18:00) Spotkanie informacyjne Kosakowskiego Klubu Seniora Wójt,
Fundacja Fly

Dom Kultury w Pierwoszynie

23. V (18:00) Biesiada ZKP o. Dębogórze Checz Nordowych Kaszebów 
w Kosakowie

24. V Międzyszkolny Przegląd Zespołów Teatralnych
Bawimy się w Teatr

ZS-P w Mostach,
Wójt

Dom Kultury w Pierwoszynie

25. V Święto Rodzinne SP Pogórze Teren przy SP Pogórze

25. V (10:00) II etap Biegowego Grand-Prix Powiatu Puckiego
o Puchar Starosty

Wójt,
LKS Puck

Start przy pętli autobusowej
w Mechelinkach

26. V Inauguracja Rozgrywek Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013 o 
Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Boisko Orlik w Mostach

31. V Dzień Dziecka ZS-P Mosty Boisko Orlik w Mostach

31. V Rodzinne Święto Regionalne ZS-PiSSM Dębogórze ZS-PiSSM Dębogórze

2. VI (12:00) Gminny Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny Wójt, Szkoły Gminy Kosakowo Plac vis-à-vis Urzędu Gminy Kosakowo

2. VI (13:00) VIII Spotkania Chóralne Chór Morzanie, Wójt Dom Kaszubski w Dębogórzu

VI Koncert Pamięci Michaela Jacksona Wójt, Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo Dom Kultury w Pierwoszynie

4. VI (9:00) VIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy i Sprawności:
Gimnazjada dla uczniów gimnazjów

z terenu: Gdyni, Rumi, Powiatu Puckiego oraz Kosakowa

Gimnazjum Mosty Hala Sportowa w Mostach

2-8. VI Plener Malarski
(zakończenie pleneru: 8. VI, godz. 16:00)

Wójt,
Biblioteka

Gmina Kosakowo, 
Dworek Osada Wędrowca

w Mechelinkach

8. VI (15:30) XII Przegląd Pieśni o Morzu: Jantarowi Bôt Wójt, ZKP o. Dębogórze Checz Nordowych Kaszebów w Kosakowie

9. VI (14:00) Festyn Rodzinny Gminy Kosakowo przy Galerii Szperk Wójt,
Rada Dzielnicy Gdynia Pogórze

Teren przy Galerii Szperk

14. VI Letnia Olimpiada Sportowa
Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo

ZS-PiSSM Dębogórze Boisko przy ZS-P iSSM 
w Dębogórzu

14-16. VI III Zlot Motocyklowy Kosakowo 2013 Klub Motocyklowy Pirates,
Wójt

Pierwoszyno

15. VI (18:00) Uroczystość Wmurowania Tablic
w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza

Wójt Szpyrk w Rewie

VI III Kosakowski Festyn Rodzinny Mieszkańcy ulicy Kalinowej w Kosakowie Boisko w Kosakowie

VI Eliminacje do Turnieju Piłki Nożnej Euro-Sea 2013 Związek Miast i Gmin Morskich,
Wójt

Gdynia, Sopot, Gdańsk
lub Gmina Kosakowo

21. VI VI Międzyszkolna Gimnazjada - Turniej Wiedzy i 
Sprawności

Gimnazjum w Mostach Gimnazjum w Mostach

22. VI Dębogórski Festyn Rodzinny na Sportowo UKS Lider Dębogórze,
ZS-PiSSM Dębogórze

Boisko w Dębogórzu
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Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
VI Sobótki Wójt,

Sołectwa Gminy Kosakowo 
Gmina Kosakowo

27. VI Pożegnanie klas III gimnazjum Gimnazjum Mosty,
Wójt

Dom Kultury w Pierwoszynie

28. VI Zakończenie roku szkolnego Szkoły Gminy Kosakowo Szkoły Gminy Kosakowo

29. IV (10:00) III etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego
o Puchar Starosty

UG Krokowa,
LKS Puck

Krokowa

30. VI (10:00) V Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Wójt,
Rewska Szkuta

Zatoka Pucka, Rewa

30. VI (19:00) Koncert szantowy na rozpoczęcie sezonu letniego Wójt Szpyrk w Rewie

Ważniejsze telefony:

- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo - tel. (58) 660 43 00; - Biuro Rady Gminy Kosakowo - tel. (58) 660 43 25; - Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - tel. (58) 620 06 95; - Biblioteka Publiczna 
im. Augustyna Necla w Kosakowie - tel. (58) 735 46 56; - Gminna Komisja Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. (58) 620 06 95; - Gimnazjum w Mostach - tel. (58) 679 23 
90; - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu - tel. (58) 679 13 25; - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach - tel. (58) 679 13 21; - Szkoła Podstawowa 
w Pogórzu - tel. (58) 665 76 30; - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze – prezes, Danuta Tocke: tel. 664 720 707; - Kaszubski Regionalny Chór Morzanie – prezes, Wanda Krause: tel. 792 
679 133; - KS Sztorm Mosty – prezes, Antoni Wica: tel. 608 276 893; - UKS Lider Dębogórze – prezes, Mariusz Wiński: tel. 602 385 709; - UKS Mosty – prezes, Kazimierz Wróbel: tel. 504 005 439; - Klub 
Żeglarski Rewska Szkuta – sekretarz, Dagmara Sypniewska-Skwara: tel. 606 356 314; - Stowarzyszenie Żeglarskie Port Mechelinki – sekretarz, Wiesław Chojnacki: tel. 696 532 152

W sobotę 25 maja br. Gmina Kosakowo będzie gospodarzem 
II etapu Biegowego Grand-Prix Powiatu Puckiego o Puchar 
Starosty. Biegi odbywają się w następujących kategoriach: 
juniorzy (dystans ok. 2,5 km) – dziewczęta do 15 lat oraz chłop-
cy do 15 lat, oraz open (dystans ok. 5 km) – kobiety, mężczyź-
ni 16-30 lat, mężczyźni 31-45 lat, mężczyźni 46-65 lat oraz 
mężczyźni powyżej 65 lat.

Zapisy do biegów przyjmowane będą tradycyjnie na miejscu 
startu – przy pętli autobusowej w Mechelinkach od godz. 
9:30 do 9:50 oraz drogą elektroniczną – sport@kosakowo.pl 
(prosimy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejsco-
wość). Start pierwszego biegu – godz. 10:00.

III Turniej Tenisa Stołowego 
– Wiosenne Mistrzostwa Gminy Kosakowo

W kwietniu br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach 
rozegrano III Turniej Tenisa Stołowego – Wiosenne Mistrzostwa 
Gminy Kosakowo.

W dwóch pierwszych rundach Turnieju najlepiej radzili sobie: 
Artur Drzymalski, Stanisław Brylowski i Robert Chęciński 
w kategorii powyżej 41 lat; Ireneusz Kalinowski, Marcin 
Urbański i Sebastian Korab w kategorii do 40 lat; Arkadiusz 
Litwin, Piotr Rogocki i Artur Szreder w kategorii do 20 lat. Wśród 
najmłodszych (kategoria do 13 lat) na prowadzeniu utrzymu-
ją się następujący zawodnicy: Marcel Brzozowski, Marcin Smoła 
i Dominika Siemczuk.

Klasyfikacja końcowa oraz sprawozdanie z finałowej rundy 
i rozdania nagród – w następnym numerze Biuletynu.

I runda Turnieju (kat. do 20 lat)II runda Turnieju (kat. 41+) I runda Turnieju (kat. do 40 lat)

Biegowe Grand-Prix 
Powiatu Puckiego 
o Puchar Starosty

Na Grand-Prix składa się 7 biegów, które co miesiąc odbywają 
się w innym miejscu powiatu puckiego:

I etap: 27 kwietnia 2013 r., godz. 10:00 – Puck (start przy 
stadionie LKS Puck).
II etap: 25 maja 2013 r., godz. 10:00 – Mechelinki (start przy 
pętli autobusowej).
III etap: 29 czerwca 2013 r. – Krokowa.
IV etap: 20 lipca 2013 r. – Hel.
V etap: 17 sierpnia 2013 r. – Jastarnia.
VI etap: 21 września 2013 r. – Władysławowo.
VII etap i zakończenie: 12 października 2013 r. – Leśniewo 
w Gminie Puck.

Udział w Biegu jest bezpłatny, a dla najlepszych biegaczy 
w swoich kategoriach przewidziane są nagrody. Więcej 
informacji – na stronie LKS Ziemi Puckiej:  www.lks.puck.pl 
oraz Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji: 
kosakowo.pl/rkis.
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Co się dzieje u Żeglarzy w
Mechelinkach
Żeglarze ze Stowarzyszenia PORT 
MECHELINKI przygotowują się do 
sezonu.

I tak, w połowie marca 
w Mechelinkach, odbyło się 
kolejne spotkanie Zarządu Sto-
warzyszenia Port Mechelinki 
z Radą Sołecką Mechelinek. 
Przedmiotem spotkań, które od-
były się do tej pory, były założe-
nia do planu zagospodarowania 
przestrzennego pasa nadmor-
skiego, nieobjętego planem 
budowy przystani rybackiej.

Z kolei podczas Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawcze-
go dyskutowano o sprawach 
lokalnych, m.in. koncepcji pieszo 
– rowerowej ścieżki dydaktycz-
nej nad brzegiem Zatoki, 
z Mechelinek do Rewy 
i, V już edycji, Programu Edukacji 
Żeglarskiej i Morskiej, realizowa-
nego z wsparciem fi nansowym 
gminy (grant dla organizacji 
pozarządowych). W tym roku 
uczestnicy wezmą udział 
w rejsach pełnomor-
skich, zatokowych, 
i żeglarskich obozach 
wędrownych na Zalew 
Wiślany 
(więcej na  
www.portme-
chelinki.pl).

Turnieje wyjazdowe sekcji
młodzieżowych piłki nożnej
(KS Sztorm Mosty, UKS Mosty, UKS Lider Dębogórze)

• Gdynia, 7.04.2013 r. – Bobola Cup 2013
Drużyny Sztormu Mosty i Lidera Dębogórze (rocznik 2004) 
brały udział w Turnieju organizowanym przez szkółkę 
piłkarską Grom z Gdyni – Bobola Cup 2013. Na 7 startujących 
drużyn podopieczni Mirosława Kowalewskiego, Sztorm za-
jął VI miejsce, a drużyna Mariusza Wińskiego, Lider – miej-
sce III. Gratulujemy! Warty podkreślenia jest fakt, że najwięcej 
bramek w Turnieju zdobyli: Krzysiek Kilichowski (Sztorm Mosty) 
oraz Jakub Wójcikowski (Lider Dębogórze). Drużynę Lidera Dę-
bogórze reprezentowali: Artur Eliasz, Kamil Łużny, Radosław Mi-
szewski, Jędrzej Szczygieł, Grzegorz Śliwa, Jakub Wójcikowski, 
Tomasz Ilnicki, Szymon Kozielski, Stanisław Szrama.

• Wejherowo, 6.04.2013 r. – Turniej o Puchar 
Dyrektora ZS nr 1. w Wejherowie

Sztorm Mosty prowadzony przez trenera Mirosława Kowa-
lewskiego, wygrywając wszystkie mecze, zdobył I miejsce 
w Turnieju organizowanym przez AP Błękitni Wejherowo. 
Końcowa klasyfi kacja: 1. Sztorm Mosty,  2. Błękitni Wejherowo 
I, 3. SP nr 6 Wejherowo I, 4. Jedyneczka Kartuzy I, 5. Błękitni 
Wejherowo II, 6. Sokół Bożepole II, 7. Sokół Bożepole I, 9. SP 
nr 6 Wejherowo II.

• Gdynia Dąbrowa, 24.03.2013 r. 
– GAP Dąbrowa 2013

Sztorm Mosty (rocznik 2006) występujący w składzie: Michał 
Szerszen, Mateusz Kilichowski, Tomek Godlewski, Michał 
Dolniak, Mateusz Kowalewski, zajęła I miejsce pokonując 
w fi nale po rzutach karnych 2:0 Jaguara Gdańsk (w regula-
minowym czasie gry był remis 1:1). Starsza ekipa Sztormu 
(rocznik 2005) w składzie: Janek Scharmach, Kajetan Sobisz, 
Bartek Musiał, Krzysiek Kilichowski, Piotr Romanowski, Dawid 
Princ, Mateusz Kowalewski – miejsce IV (w meczu o miejsce 
III ulegli 0:1 Arce Gdynia II). Dodatkowo Mateusz Kowalewski 
ze Sztormu został nagrodzony tytułem najlepszego zawodni-
ka turnieju, zdobywając jednocześnie najwięcej – 11 bramek. 
Drużyny prowadzi trener Mirosław Kowalewski.

• Żukowo, 17.03.2013 r. – Turniej Piłki Halowej 
GKS Żukowo

Sztorm Mosty (rocznik 2004/05) zajął II miejsce w turnieju 
organizowanym przez GKS Żukowo. Zawody odbyły się 
w Hali Gimnazjum nr 2. w Żukowie i wzięło w nim udział 
8 drużyn. Drużynę Sztormu reprezentowali: Krzysiek 
Kilichowski, Tomek Olszewski, Bartek Musiał, Kamil Drozd, 
Piotr Romanowski, Mateusz Kowalewski, Michał Dolniak, 
Tomek Godlewski, Kajetan Sobisz i Mateusz Kilichowski. UKS 
Mosty w tym samym Turnieju zajął VI lokatę. Końcowa klasy-
fi kacja: 1. MKS Władysławowo, 2. Sztorm Mosty, 3. Jedyneczka 
Kartuzy, 4. GKS Żukowo, 5. UKS Bojano, 6. UKS Mosty, 7. KS 
Chwaszczyno, 8. GKS II Żukowo.
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Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Fundacja FLY zapra-
szają wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo, którzy ukoń-
czyli 55 rok życia i są zainteresowani rozwijaniem swoich pasji 
oraz aktywnym spędzaniem czasu, na spotkanie informacyjne 
dotyczące utworzenia Kosakowskiego Klubu Seniora. Spotkanie 
odbędzie się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w czwartek 
23 maja 2013 r. o godz. 18.00. Organizatorzy przedstawią propozy-
cje programu i zajęć, chcą także poznać potrzeby i propozycje 
samych zainteresowanych. Klub ruszy od września tego roku. 

Zaraz po spotkaniu zapraszamy wszystkich wielbicieli muzyki 
– bez względu na wiek – na wyjątkowy koncert Chóru Uniwer-
sytetu Santo Tomas z Manili z Filipin w ramach IX Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat Sopot 2013. Chór, założony 
i prowadzony przez profesora Fidela Genera Calanga Jr, osiągnął 
niebywały sukces: zaliczany jest do najlepszych mieszanych 
chórów na Filipinach, zachwyca słuchaczy wykonaniami 
utworów z różnych gatunków i wszystkich epok. W ciągu 20 
lat działalności odbył 19 tras koncertowych w Europie, Stanach 
Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, zdobywając 45 głównych 
nagród na różnych międzynarodowych konkursach chóral-
nych. Wstęp wolny.

 W ostatnim miesiącu Jubileusze urodzin obchodzili: Ma-
ria Kloka z Kosakowa – 90 lat, Teodora Ficht z Pogórza – 90 lat.
Sędziwe Jubilatki odwiedzili: Wójt Jerzy Włudzik, Zastępca 
Wójta Zdzisław Miszewski, Przewodniczący Rady Mirosław 
Marek oraz sołtys Pogórza Antoni Strzelec.

Lider Dębogórze na Turnieju Bobola-Cup w Gdyni

Sztorm Mosty na Turnieju GAP Dąbrowa 2013

UKS Mosty na Turnieju o Puchar Dyrekcji ZS nr 1. w Wejherowie

JUBILEUSZ URODZIN

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Fundacja FLY zapra-

Kosakowski Klub Seniora
Koncert Chóru Uniwersytetu Santo 
Tomas z Filipin

UKS Mosty (rocznik 2005) wygrał Turniej, a młodsza repre-
zentacja UKS Mosty (rocznik 2006/07) – miejsce VI. Druży-
ny z Mostów reprezentowali: Jakub Leszczyński, Mateusz 
Priebe, Mateusz Kaleta, Nikodem Czarnecki, Damian Bemow-
ski, Szymon Charytanowicz, Nikodem Sosnowski, Daniel 
Zbucki, Oliwer Łysakowski, Karol Ludwinowicz, Filip Hinc, 
Artur Marchewicz. Zespół prowadził trener Andrzej Zawadzki.

• Wejherowo – Turniej o Puchar Dyrekcji ZS nr 1. 
w Wejherowie

 Źródła informacji: sztormekmosty.futbolowo.pl (Sztorm Mosty, R2004), sztormia-
ki.futbolowo.pl (Sztorm Mosty, R2002), uksmosty.futbolowo.pl (UKS Mosty), liderdebo-
gorze.futbolowo.pl (UKS Lider Dębogórze).
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W ubiegłym roku ruszył mały ruch graniczny z Obwo-
dem Kaliningradzkim. Dzięki niemu można przekraczać 
granicę polsko-rosyjską na podstawie zezwoleń i nie są 
już potrzebne wizy. Czas pobytu nie może być dłuższy 
niż łącznie 90 dni w ciągu półrocza. Podróżnym przekra-
czającym granicę na podstawie zezwoleń, nie są stem-
plowane paszporty. Powodem przekroczenia granicy 
mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, 
ale nie mogą one mieć charakteru działalności zarobko-
wej. 

Przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej w ramach małego ru-
chu granicznego odbywa się w przejściach granicznych: Bez-
ledy - Bagrationowsk (drogowe); Gołdap - Gusiew (drogowe); 
Grzechotki - Mamonowo II (drogowe); Gronowo -Mamono-
wo (drogowe); Braniewo - Mamonowo (kolejowe).

Aby przekroczyć granicę, trzeba posiadać ważne ze-
zwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego 
ruchu granicznego oraz zaświadczenia o miejscu stałe-
go zamieszkania w stre� e przygranicznej przez okres 
nie krótszy niż 3 lata. Zezwolenia na przekraczanie gra-
nicy, w ramach małego ruchu granicznego, Polakom 

Otwarcie małego ruchu
granicznego z Obwodem
Kaliningradzkim

wydają Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie 
oraz Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdań-
sku. Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia 
wynosi 20 euro. Podobnie jak w umowach o małym ruchu 
granicznym z Białorusią i Ukrainą, z opłaty zwolnione są dzieci 
i młodzież do 16 roku życia, osoby, które przekroczyły 65 lat 
oraz inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi. Za pierwszym 
razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast 
każde kolejne na pięć lat. 

Osoba, która przekroczy granicę na podstawie zezwolenia 
uprawniającego do małego ruchu granicznego będzie mo-
gła przebywać w wyznaczonych strefach przygranicznych 
jednorazowo do 30 dni licząc od wjazdu, jednakże łączny 
czas pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 
6-miesiecy, liczonych od pierwszego wjazdu. Mieszkaniec 
strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligo-
wany do wypełnienia karty  migracyjnej przy przekraczaniu 
granicy, a w przypadku, gdy okres pobytu przekracza 7 dni, 
jest on zobowiązany do wpisania się do ewidencji migracyj-
nej w oddziale Federalnej Służby Migracyjnej w Rosji.

Strefę przygraniczną, w której obowiązują zasady małego 
ruchu granicznego, stanowią w województwie pomorskim 
miasta: Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz powiaty: gdański, nowo-
dworski, malborski i pucki (strefę małego ruchu granicznego 
z Obwodem Kaliningradzkim obrazuje mapa).

Umowa o małym ruchu granicznym nie oznacza jednak 
zniesienia kontroli granicznych.  Osoby, które dopuszczą się 
nadużyć i na przykład wyjadą poza obszar obowiązywania 
umowy mogą stracić kartę małego ruchu granicznego oraz 
prawo do wizy do strefy Schengen.  Podczas pobytu w Rosji 
wymagane jest przestrzeganie przepisów prawnych Federacji 
Rosyjskiej Ich naruszenie może pociągnąć za sobą karę lub 
spowodować wydalenie administracyjne poza granice Rosji.
Telefon  do Placówki Straży Granicznej we Władysławowie, 
obejmującej teren powiatu puckiego – 58 674 43 00.

Maria Brechelke z Dębogórza, lat 74
Grzegorz Stryjecki z Mostów, lat 70

Wojciech Hildebrandt z Pogórza, lat 28
Marek Sławski z Mostów, lat 64

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas
Ś.p.

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesięcznik Rady 
i  Wójta Gminy Kosakowo

Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 
 Tel. (058) 660 43 00, Fax (058) 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 3720 egz.

druk i projekt:

AGPRESS
Nowa Biała 34

09-411 Biała k. Płocka

www.agpress.pl



 
Zakończenie Projektu WAB 

Podsumowanie trzeciego roku działań 
 

W grudniu 2012r. zakończono pracę nad realizacją trzyletniego projektu WAB: Wetlands, Algae and Biogas       
A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract (Mokradła (nieużytki), glony i biogaz - przeciwdziałanie eutrofizacji 
południowego Bałtyku). W projekcie WAB brało udział 11 partnerów ze Szwecji i z Polski. Partnerem wiodącym była 
szwedzka gmina Trelleborg. 

 

 Projekt miał na celu przeciwdziałanie eutrofizacji wód Morza 
Bałtyckiego poprzez stworzenie innowacyjnego systemu wcześniej nie 
stosowanego   w jego regionie. Projekt wykazał, że istnieją realne sposoby 
redukcji ilości składników odżywczych trafiających do Morza Bałtyckiego 
poprzez stworzenie obiegu składników pokarmowych od gruntów rolnych, 
przez mokradła, rośliny wodno-błotne i glony do produkcji biogazu oraz 
wykorzystania pofermentu jako nawozu.  

Rok 2012 obfitował w wydarzenia na szczeblu międzynarodowym. 
Zorganizowano szereg spotkań oraz dwie konferencje mające na celu 
przedstawienie rezultatów badań realizowanych przez poszczególne ośrodki 
naukowo-badawcze oraz pozostałych działań prowadzonych przez polskich      
i szwedzkich partnerów projektu.   

W minionym roku, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
(PODR) zorganizował dla rolników z terenu Województwa Pomorskiego 
wyjazd do Szwecji. W jego ramach, uczestnicy mieli niepowtarzalną 
okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami służącymi 
wykorzystaniu glonów zalegających na plażach Morza Bałtyckiego w 
procesie produkcji biogazu.  

Gmina Trelleborg w Szwecji i gmina miasta Sopot w Polsce to dwa obszary, na 
których w czasie trwania projektu prowadzono doświadczenia terenowe służące zbadaniu 
przydatności glonów morskich w procesie produkcji biogazu. Jednym z problemów, który 
pojawił się w trakcie realizacji tego zadania, było opracowanie maszyny do skutecznego 
zbierania glonów na plażach, zaprojektowanej w taki sposób, aby nie nabierała piasku i innego 
niechcianego materiału. Jednym z przedsięwzięć podjętych w ramach realizacji Projektu WAB, 
które znalazły zastosowanie w Szwecji, było uruchomienie pilotażowej biogazowni, w której 
biogaz pozyskiwano z glonów zebranych na plażach lub roślin dostarczonych przez rolników. 
Na terenie naszego województwa eksperymenty produkcji biogazu z wykorzystaniem glonów    
i innych substratów w prototypowych bioreaktorach prowadziło Pomorskie Centrum Badań       
i Technologii Środowiska POMCERT. Również dzięki udziałowi w projekcie Instytut 
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk zainstalował na molo w Sopocie stację monitoringową 
składającą się z sondy wieloparametrowej oraz stacji meteorologicznej.  

Działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w projekcie WAB odnosiły się do 
rozpowszechniania informacji na temat jego realizacji oraz wniosków wynikających z prowadzonych zadań o charakterze 
badawczym. Celem Związku jest dostarczenie informacji na temat działalności i osiągnięć partnerów projektu poprzez 
kampanię informacyjną na temat możliwości produkcji biogazu oraz jego wykorzystania w celach energetycznych. 
Kampania dotarła do rolników w regionie pomorskim, a świadomość ekologiczna i zainteresowanie produkcją biogazu na 
obszarach wiejskich województwa pomorskiego stopniowo wzrasta. Projekt prezentowany był także na 
międzynarodowych konferencjach naukowych, w trakcie pikników naukowych oraz seminariów poświęconych 
zagadnieniom morskim, rolniczym i energetycznym w Szwecji, Polsce, Danii, Litwie, Włoszech, Rosji i Niemczech. 

 
Szczegóły dotyczące realizacji całego projektu dostępne są na stronie www.kzg.pl w zakładce PROJEKT WAB 

oraz na stronie www.wabproject.pl.  
 

 
KONTAKT 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl 
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.plo 

chrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58) 624 75 15, dos@kzg.pl 


