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Niewątpliwym sukcesem i powodem do radości okazało się rozstrzygnięcie ple-
biscytu „Dziennika Bałtyckiego”, w którym czytelnicy, mieszkańcy regionu wybie-
rali najpopularniejszego wójta i najbardziej przyjazną dla mieszkańców gminę 
wiejską. Zdecydowanym zwycięzcą tego plebiscytu została Gmina Kosakowo, 
a Wójtem Pomorza 2013 Jerzy Włudzik, Jak podaje Dziennik Bałtycki „Po raz 
kolejny wyróżniliśmy tytułem Wójta Pomorza osobę, która przez kreatywne kiero-
wanie gminą znacząco wpłynęła na jej rozwój i wizerunek.”
Wójt Gminy Jerzy Włudzik dziękuje za oddane głosy i wyrażone w ten sposób po-
parcie. Dobra ocena zobowiązuje do jeszcze większego zaangażowania w pracę 
na rzecz naszej społeczności.

Więcej informacji na str. 5

JERZY WŁUDZIK NAJLEPSZYM WÓJTEM POMORZA, 
NASZA GMINA NAJBARDZIEJ PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

MITYCZNE ZAGROŻENIA – PRAWDA  
O GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĘBOGÓRZE”
W ostatnich dniach, wśród mieszkańców gminy Kosakowo, roz-
powszechniane są nieprawdziwe informacje o planowanych na 
terenie oczyszczalni Dębogórze inwestycjach, które miałyby - 
jak podają -  zwiększyć zagrożenia i uciążliwości dla środowiska.  
Z nieznanych nam powodów grupa osób organizuje spotkania 
i rozpowszechnia swoje wymysły, nie mające żadnego związku 
z rzeczywistymi zamiarami i planami PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
– właściciela i eksploatatora oczyszczalni – który swoje zamie-
rzenia inwestycyjne publikuje na własnej stronie internetowej 
pod adresem: http://www.pewik.gdynia.pl/o-spolce/strategia-
-plany-inwestycje/plan-wieloletni/lata-2013-2015.

Harmonogram imprezy na stronie str.13-14

Tradycyjnie - w sierpniu - widowiskowo obchodzić będziemy 
Dni Gminy Kosakowo, organizowane przez Wójta Jerzego 
Włudzika po raz ósmy. Na mieszkańców oraz turystów czekać 
będzie moc niezapomnianych atrakcji, a uroczystości uświetnią 
gwiazdy polskiej estrady. Bawić się będziemy 15 sierpnia na 
Szpërku w Rewie podczas Festynu Kaszubskiego Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego o. Dębogórze, zorganizowanego 
we współpracy z Wójtem oraz 16 i 17 sierpnia br. na placu 
przy ul. Żeromskiego w Kosakowie.

8. DNI GMINY KOSAKOWO 2013



2 AKTUALNOŚCI BIULETYN GMINNY

1. Uchwała Nr XLIV/43/2013 w sprawie wyrażenia zgody  
 na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości  
 na rzecz spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Ko- 
 munalnych „PEKO” sp. z o.o.

2. Uchwała Nr XLIV/44/2013 w sprawie nadania nazwy  
 CZESŁAWA MIŁOSZA ulicom położonym we wsi  
 POGÓRZE na  terenie  gminy   Kosakowo.

3. Uchwała Nr XLIV/45/2013 w sprawie nadania nazwy  
 STANISŁAWA STASZICA ulicom położonym we wsi  
 POGÓRZE   na terenie gminy Kosakowo.

4. Uchwała Nr XLIV/46/2013 w sprawie nadania nazwy  
 JEŻYNOWA ulicom położonym we wsi PIERWOSZYNO na   
 terenie  gminy   Kosakowo.

5. Uchwała Nr XLIV/47/2013 w sprawie nadania nazwy  
 PERŁOWA ulicom położonym we wsi PIERWOSZYNO na  
 terenie gminy Kosakowo.

6. Uchwała Nr XLIV/48/2013 w sprawie zmiany w Statucie  
 Gminy.

7. Uchwała Nr XLIV/49/2013 w sprawie określenia szczegó- 
 łowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  
 i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji  
 udzielanych  dla niepublicznych  przedszkoli oraz niepu- 
 blicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punk- 
 tów przedszkolnych prowadzonych na terenie  Gminy  
 Kosakowo.

8. Uchwała Nr XLIV/50/2013 w sprawie upoważnienia Wójta  
 Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdzia- 
 łania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  
 oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej  
 z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu „Remont  
 drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Pierwoszyno – Kosa- 
 kowo Pogórze, na odcinku Pogórze – Kosakowo – etap  
 II” oraz wybudowania wyspowych progów zwalniających  
 na drodze 1518G.

9. Uchwała Nr XLIV/51/2013 w sprawie uchylenia Uchwa- 
 ły Nr XV/117/2007 rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grud- 
 nia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kosa- 
 kowo z organizacjami pozarządowymi oraz tryby postę- 
 powania o udzielenie dotacji na realizację zadań z bu- 
 dżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finan- 
 sów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zy- 
 sku, a także sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wy- 
 konywania zadań.

10. Uchwała Nr XLIV/52/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu  
 długoterminowego.

11. Uchwała Nr XLIV/53/2013 w sprawie zmiany budżetu  
 Gminy Kosakowo na rok 2013.

1. Uchwała Nr XLV/54/2013 w sprawie udzielenia pełno- 
 mocnictwa.
2. Uchwała Nr XLV/55/2013 w sprawie udzielenia pełno- 
 mocnictwa.

3. Uchwała Nr XLV/56/2013 w sprawie rozpatrzenia we- 
 zwania do uchylenia uchwały Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 26.09.2012r. Nr XXXII/70/2012.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIV ZWYCZAJNEJ SESJI 
RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 27 CZERWCA 
2013 ROKU.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLV NADZWYCZAJNEJ 
SESJI RADY GMINY KOSAKOWO W DNIU 18 LIPCA 
2013 ROKU.

OPŁATY ADIACENCKIE
Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż w związku z za-
kończeniem inwestycji – budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej na niżej podanych ulicach, przystąpimy do 
ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości objętych tą inwestycją.

Opłaty adiacenckie - dot. nieruchomości przy ulicach: Pół-
nocnej, Wschodniej w Pierwoszynie, Kameliowej, Karme-
lowej, Jaworowej, Wichrowej i Księżycowej w Mostach, 
Stoczniowców w Mechelinkach, Reja w Suchym Dworze. 

Opłata adiacencka – to opłata dotycząca właścicieli lub 
użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość 
wzrosła na skutek m.in. budowy urządzeń infrastruktury tech-
nicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich 
zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 
144-148b).

Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, 
przy czym wysokość stawki procentowej tej opłaty jest usta-
lana przez Radę Gminy w drodze uchwały. W dniu 29 czerw-
ca 2009 roku Rada Gminy Kosakowo ustaliła stawkę opłaty 
adiacenckiej w wysokości 25% różnicy między wartością, 
jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzenia 
kanalizacyjnego, a wartością, jaką nieruchomość ma o jego 
wybudowaniu.

Różnicę wartości ocenia biegły rzeczoznawca majątkowy  
w, sporządzonym przez siebie, operacie szacunkowym. Otrzy-
many przez Wójta operat szacunkowy jest podstawą do wy-
dania decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty adiacenc-
kiej. Decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej będą wydawane 
począwszy od września br. 

Więcej informacji udziela pracownik tut. Urzędu Gminy - pod-
insp. Jakub Hubert, tel. 660-43-35.
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POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

GOSPODARKA ODPADAMI

!!! ZMIANA PODZIAŁU NA REJONY !!!
Nastąpiła zmiana podziału na rejony. Ulice należące do osiedla Złote Piaski czyli: Szafranowa, Tymiankowa, Bazyliowa, 

Aloesowa, Anyżowa i Rodzynkowa należą do rejonu IV, obsługiwanego przez firmę  ZOM STRACH.

Gmina nie może nałożyć na mieszkańca kary za niezłożenie deklaracji śmieciowej. W takiej sytuacji sama ustali jego 
stawkę opłaty za odbiór odpadów. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2013 r. i podział Gminy Kosakowo na rejony 

Stawka za karę. Brak deklaracji śmieciowej nie uchroni przed opłatą

Podział gminy na rejony:
Rejon I – Rewa , Mosty ulice: Łakowa, Limbowa, Olchowa  
i Deszczowa.
Rejon II – Mechelinki, Mosty ulice: Bukowa, Wiązowa, Klo-
nowa, Jesionowa, Widokowa, Gdyńska, Polna, Grabowa, Mo-
drzewiowa i Piaskowa.
Rejon III – Mosty - pozostałe ulice.
Rejon IV – Pierwoszyno, Kazimierz, Kosakowo ulice: Kaktu-
sowa, Stokrotkowa, Żonkilowa, Żeromskiego oraz os. Złote 

Piaski: ul. Aloesowa, Anyżowa, Bazyliowa, Rodzynkowa, Sza-
franowa, Tymiankowa, Złote Piaski
Rejon V – Suchy Dwór,
Rejon VI – Pogórze,
Rejon VII – Dębogórze Wybudowanie, Kosakowo – pozosta-
łe ulice,
Rejon VIII – Dębogórze.

Ministerstwo Środowiska przypomina, że przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie przewidują kar za nie-
przekazanie „deklaracji śmieciowej” przez obywateli. W stosunku do mieszkańców, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, gmina 
sama wyznaczy wysokość opłaty pobieranej za odbiór śmieci. 

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości musi 
we własnym zakresie zapewnić sobie pojemnik do gro-
madzenia odpadów zmieszanych. Można odkupić lub wy-
dzierżawić taki pojemnik od dowolnej firmy wywozowej, 
albo zakupić go w sklepie. Szczegółowych informacji dot. 
dzierżawy pojemników udziela firma Metalpol pod nr. tel. 
58-671-52-25 metalpolspj@wp.pl lub firma ZOM Strach,  
nr tel. 58-623-12-84, e-mail  jps.gd@interia.pl

Informacje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z podanymi 
numerami kont zostaną wysłane dla każdej nieruchomości drogą pocz-
tową do końca lipca.

Jak już informowaliśmy w dniu 18.04.2013 r. działając na pod-
stawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) został rozstrzygnięty 
przetarg nieograniczony na ”Odbieranie odpadów ko-
munalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Kosakowo”.

Wójt Gminy Kosakowo podpisał umowę z wybra-
nym Wykonawcą: Konsorcjum firm: PPU METALPOL 
Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp. j.; 84-230 Rumia, ul. Tatrzań-
ska 11 - Zakład oczyszczania miasta Zbigniew Strach; 42-274 
Konopiska, Korzonek 98.

Przedmiotem umowy jest realizacja usługi odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych na terenie gminy Kosakowo i ich zagospodarowania –  
w okresie  od dnia 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 
roku.

W umowie z Gminą Kosakowo Wykonawca w szczególności 
zobowiązał się do :

- umożliwienia właścicielom nieruchomości wynajmu, dzier-
żawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbie-
rania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zawarcia 
odrębnej umowy z właścicielami nieruchomości, jeżeli zgło-
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szą oni potrzebę wynajmu, dzierżawy lub innej formy dyspo-
nowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gminę z tego 
tytułu żadnych kosztów.
-  zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki  
i worki na odpady zbierane selektywnie, tj. makulaturę (pa-
pier i tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po 
mleku i sokach itp.), szkło, plastik (tworzywa sztuczne) i me-
tale, odpady zielone, na zasadach określonych w załączniku. 
- worki i pojemniki na odpady komunalne zbierane selek-
tywnie przekazywane przez wykonawcę mieszkańcom, win-
ny być oznakowane w logo firmy oraz zawierać informację  
o sposobie korzystania z nich;
- umożliwienie  zakupu dodatkowych worków na odpady 
komunalne zbierane selektywnie lub wynajmu/dzierżawy/
kupna  pojemników na ich zbiórkę;
- odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komu-
nalnych zbieranych selektywnie na podstawie harmo-
nogramu przygotowanego przez Gminę zgromadzo-
nych w workach lub pojemnikach, również innych niż 
zakupione u Wykonawcy, pod warunkiem, że spełniają 
one wymagania kolorystyczne i pojemnościowe, okre-
ślone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy Kosakowo. W przypadku niedopełnienia przez 
mieszkańca warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i niezwłocznie powiadamia o tym gminę.
- wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepo-
wodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający nie-
dogodności dla mieszkańców gminy Kosakowo do niezbęd-
nego minimum,
- zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, 
przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków 
technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wyko-
nanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, 
jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
- w zakresie częstotliwości i sposobu odbioru odpadów ko-
munalnych Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje 
odpadów komunalnych z częstotliwością i w sposób zgodny 
z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Kosakowo - na podstawie harmono-
gramu przygotowanego przez Gminę.
W zakresie ilości odbieranych odpadów komunalnych:
 1)  odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nastę 
 pujących ilości odpadów:

 a) komunalnych odpadów zmieszanych - w każdej ilości
 b) makulatury (papieru i tektury) i opakowań wieloma- 
 teriałowych (kartoników po mleku i sokach itp.) – w każ- 
 dej ilości,
 c) szkła – w każdej ilości,
 d) plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu – w każdej ilo- 
 ści,
 e) odpadów zielonych – w każdej ilości,
 f ) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego –  
 w każdej ilości,
 g) wielkogabarytowych i zużytych opon – w każdej ilości,
 h) komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórko- 
 wych – w ilości do 80 l/6 miesięcy/lokal mieszkalny,

Wójt Gminy informuje, że odbiór odpadów komunal-
nych i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych; odbywa się w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z podziałem 
gminy na rejony opublikowaliśmy w Biuletynie Gminnym  - 
Czerwiec 2013.
Wszelkie inne informacje na ten temat można znaleźć rów-
nież na naszej stronie internetowej www.kosakowo.pl na 
ścieżce: dla mieszkańców/aktualności/menu/nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi.

Stronami umowy są ww. Wykonawca oraz Gmina Kosakowo, 
w związku z czym wszelkie uwagi, wnioski, spostrzeżenia pro-
simy przekazywać do :

Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Referat Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 3 na par-
terze.

Osobami upoważnionymi ze strony Gminy do kontaktowania 
się z Wykonawcą (odbiorca śmieci) są:

Anna Klawikowska – podinspektor ds. gospodarki 
odpadami

tel. 58/660-43-46; 660-43-00; 660-43-43,  
e-mail : odpady@kosakowo.pl

•	 projektu	 zmiany	 studium	 uwarunkowań	 i	 kierun- 
 ków zagospodarowania przestrzennego gminy Ko- 
 sakowo obejmującego teren przy ul. Rumskiej (droga  
 wojewódzka nr 100), rejon Podziemnego Magazynu Gazu  
 „Kosakowo”, łąki na północ od kanału zrzutowego w obrę- 
 bach Mosty, Kazimierz i Dębogórze oraz trasę projektowa- 
 nego gazociągu wysokiego ciśnienia z  Mechelinek do  
 Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo”  wraz z progno- 
 zą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium wyłożony będzie w  dniach od 
19.08.2013r.  do 20.09.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Ko-

sakowo, ul.Żeromskiego 69, p. nr 7  oraz umieszczony na stro-
nie internetowej http://www.bip.kosakowo.pl/. 
Zgodnie z art.11 pkt 11 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany studium, 
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2013r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się  w dniu  10.09.2013r. o godz. 17:00  
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, przy ul. Kaszubskiej 11. 

WÓJT GMINY KOSAKOWO ZAWIADAMIA
o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu:

OGŁOSZENIE
Stosownie do przepisów art. 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r.,  
Nr 110, poz. 647 ze zm.); oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr LXVII/64/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r.  i uchwały Rady Gminy Kosakowo 
Nr VIII/27/2011 z dnia 5.04.2011r.
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Podpisał Andrzej Tomasik 
Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. .Realizacji Projektu,  

PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik 

MITYCZNE ZAGROŻENIA, CZYLI  PRAWDA O ZAKRESIE DZIAŁANIA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW „DĘBOGÓRZE”
W ostatnich dniach, wśród mieszkańców wielu miejscowości 
gminy Kosakowo, rozpowszechniane są pogłoski o planowa-
nych inwestycjach na terenie oczyszczalni Dębogórze, które 
jakoby miałyby zwiększyć zagrożenia i uciążliwości dla oto-
czenia.

Nie wiemy jakie są powody, że pewna grupa osób rozpo-
wszechnia nieprawdziwe informacje, nie mające żadnego 
związku z rzeczywistymi zamiarami i planami PEWIK GDYNIA 
sp. z o.o. – właściciela i eksploatatora oczyszczalni – który 
swoje zamierzenia inwestycyjne publikuje na własnej stronie 
internetowej (adres: http://www.pewik.gdynia.pl/o-spolce/
strategia-plany-inwestycje/plan-wieloletni/lata-2013-2015)

W związku z powyższym właściciel i eksploatator oczyszczalni 
oświadcza:

„PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  nigdy nie planował i nie planuje 
rozszerzenia zakresu działania oczyszczalni, w szcze-
gólności przyjmowania do przetwarzania odpadów  
i śmieci, tworzenia biogazowni (rolniczej lub opartej na 
innych odpadach) czy też spalarni śmieci! 

Spółka PEWIK GDYNIA konsekwentnie działa na rzecz ochro-
ny środowiska, w tym podejmując działania inwestycyjne 
zmniejszające uciążliwości oczyszczalni ścieków, która przyj-
muje ścieki z całej aglomeracji, w szczególności z terenu całej 
gminy Kosakowo. W 2009 roku zakończono prowadzone od 
2004 r. na terenie oczyszczalni roboty o wartości ok. 60 mln 
zł., które pozwoliły na:

•	 spełnienie najostrzejszych wymagań dotyczących 
oczyszczania ścieków;

•	 radykalne zmniejszenie emisji odorów poprzez hermety-
zację uciążliwych obiektów i neutralizację powstających 
tam odorów,

•	 ograniczenia poniżej dopuszczalnych granic emisji do 
atmosfery.

Prowadzone systematycznie badania poziomu zanieczysz-
czeń w otoczeniu oczyszczalni potwierdzają, że wykonana 
inwestycja przyniosła spodziewane efekty.

Oczyszczalnia Dębogórze należy do nielicznych w kraju 
oczyszczalni, w których kompleksowo rozwiązany został pro-

blem zagospodarowania osadów powstających jako podsta-
wowy produkt uboczny procesów oczyszczania ścieków.
W oczyszczalni ścieków Dębogórze osady powstające  
w procesie oczyszczania ścieków poddawane są procesowi 
stabilizacji, który obejmuje fermentację beztlenowo – mezo-
filową, podczas której wytwarzany jest gaz. Następnie osad 
jest odwodniony i suszony w obrotowej suszarce bębno-
wej. Wysuszony osad jest spalany w piecu w temperaturze 
850°C. Spaliny po przejściu przez zespół wymienników ciepła  
są oczyszczane z zanieczyszczeń. Komin spalarni wyposażony 
jest w urządzenia do ciągłej kontroli jakości spalin odprowa-
dzanych do atmosfery. Popioły składowane są na specjalnym 
składowisku, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem wód 
podziemnych, dwoma warstwami geomembrany. Oczysz-
czalnia i jej instalacje spełniają wszelkie wymagania zgodnie  
z wydanymi pozwoleniami, w szczególności pozwoleniem 
zintegrowanym, wydanym przez Wojewodę Pomorskiego.

Ponieważ obiekty technologiczne, w których prowadzone  
są przedstawione procesy eksploatowane są od ponad 15 lat, 
wymagają przeprowadzenia gruntownej modernizacji. Prace 
takie są planowane i przyczynią się również do racjonalnego 
wykorzystania energii, a w szczególności gazu do wytwarza-
nia energii elektrycznej i cieplnej.
Planowane działania mają na celu nie tylko zmniejszenie od-
działywania na środowisko, ale również obniżenie kosztów 
oczyszczania ścieków, co wpływa pozytywnie na poziom cen 
za odbiór i oczyszczanie ścieków.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na teren Oczyszczalni, nie wprowadzające,  
w stosunku do istniejącego stanu, żadnych nowych funkcji, ma 
umożliwić realizowanie inwestycji przyjaznych dla środowiska  
i mieszkańców, przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z przyjemnością odpowie na wszel-
kie pytania i udzieli wyjaśnień związanych z procesami tech-
nologicznymi prowadzonymi na oczyszczalni „Dębogórze” 
oraz planowanymi na niej inwestycjami. Będziemy także chęt-
nie gościć wszystkich zainteresowanych pracą oczyszczalni, 
z ograniczeniami wynikającymi wyłącznie z konieczności za-
chowania zasad bezpieczeństwa”. 

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 oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227), ogło-
szenie stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu 
dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 54 ust.3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej 

ustawy, uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakre-
sie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na za-
sadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
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KALENDARZ IMPREZ  LIPIEC - SIERPIEŃ
Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce

3. VIII (12:00) Rybacka pielgrzymka na odpust Piotra i Pawła  
(powrót ok. 20:00)

Wójt Plaża w Rewie

10. VIII (10:00) V Otwarte Regaty o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo

Rada Gminy,
Rewska Szkuta

Zatoka Pucka, Rewa

11. VIII
(10:00, 16:00)

Uroczystości Odpustowe w Parafii Św. Rocha:
10:00 Msza Święta, 16:00 Festyn Św. Rocha

Parafia Św. Rocha w Rewie Kościół Św. Rocha i plac przy kościele w Rewie

11. VIII (14:15) II Otwarte Regaty Sołectw Wójt,
Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo,

Port Mechelinki

Zatoka Pucka, Mechelinki

15. VIII (12:00) Święto Wojska Polskiego Wójt Kosakowo

15. VIII (13:30) XVII Festyn Kaszubski,
Koncert (godz. 18:00): Ivan Komarenko

Wójt,
ZKP o. Dębogórze

Szpyrk w Rewie

16. VIII (17:00) Dni Gminy Kosakowo: VII Kosakowska Noc Kabaretowa,
Kabarety (godz. 20:00): Smile i Limo

Wójt Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

17. VIII (10:00) Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo
– wyłącznie dla mieszkańców Gminy Kosakowo

Wójt,
Rewska Szkuta

Zatoka Pucka, Rewa

17. VIII (16:00) Dni Gminy Kosakowo: Koncerty Gwiazd
Koncerty (godz. 19:30): Ewelina Lisowska, Feel

Wójt Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

24 (25). VIII XIII Marsz Śledzia: Kuźnica – Rewa
(w nawiasie termin rezerwowy)

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa z/s w 
Gdyni, 

Wójt, OSP Kosakowo

Trasa przez Zatokę Pucką:
Kuźnica - Rewa

31. VIII Memoriał Bogdana Kamieńskiego – Regaty żeglarskie Rewska Szkuta Zatoka Pucka, Rewa

VIII / IX Inauguracja rozgrywek ligowych w A-Klasie, B-Klasie 
oraz ligach juniorów

Sztorm Mosty Boisko Złote Piaski w Kosakowie

1. IX 74. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej Wójt Pomnik i Kwatera Poległych
Żołnierzy WP w Kosakowie

IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rada Gminy, Boisko Orlik w Mostach

2. IX Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/14 Szkoły Gminy Kosakowo Szkoły Gminy Kosakowo

7. IX IV Dębogórskie Święto Tabaki Radny Dębogórza Boisko w Dębogórzu

8. IX Dożynki Gminy Kosakowo Wójt, Sołtysi Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

13. IX Festyn Integracyjny Sołectwo Suchy Dwór Boisko w Suchym Dworze

14. IX Dzień Ziemniaka Sołectwo Kazimierz Zatoka Pucka, Rewa

15. IX Święto Wojska Polskiego Wójt Boisko w Gminie Kosakowo

19. IX (11:00) 74. Rocznica Zakończenia Walk
w Obronie Kępy Oksywskiej, Msza Polowa

Wójt Obelisk w Mostach

21. IX Memoriał Andrzeja Reymana – Regaty żeglarskie Rewska Szkuta Zatoka Pucka, Rewa

21. IX (14:00) Przesłuchania Konkursowe
do VII Festiwal Piosenki Żołnierskiej

Wójt,
ZKP o. Dębogórze

Dom Kultury w Pierwoszynie

22. IX (16:00) Koncert Galowy
VII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej

Wójt,
ZKP o. Dębogórze

Dom Kultury w Pierwoszynie

29. IX Rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo - 9. kolejka (rew.)

Wójt Boisko w Gminie Kosakowo

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 Profilaktyki 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

Wyślij e-kartkę z pozdrowieniami  
z Gminy Kosakowo
Zachęcamy mieszkańców oraz turystów do przesyłania darmowych  
pozdrowień w kraju i za granicą za pomocą elektronicznej kartki  
pobranej ze strony internetowej Gminy Kosakowo 
(strona Aktualności, adres e-mail  http://nautil.kei.pl/kartki/ ).
Dzieląc się wrażeniami – podziel się pięknem krajobrazu naszej gminy.
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ZRZESZENIE KASZUBSKO - POMORSKIE

XV ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW

W sobotę 6 lipca we Władysławowie odbył się XV Zjazd Kaszu-
bów, w którym reprezentując Gminą Kosakowo uczestniczyli 
licznie zebrani członkowie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomor-
skiego o. Dębogórze, ale też przedstawiciele władz Gminy: 
Wójt Jerzy Włudzik, Zastępca Wójta Zdzisław Miszewski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek oraz delegacja 
z naszej partnerskiej Gminy Żerków. Można było również spo-
tkać wielu innych mieszkańców naszej Gminy.

Jednym z punktów Zjazdu była uroczysta msza św., na której 
obecny był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Na scenie usytuowanej w Alei Gwiazd Spotu można było 
m.in. obejrzeć występy takich zespołów, jak : Kòleczkowianie, 
Etnogiezz Q, Kaszubianki, Manijôcë, Bliza, Kaszëbsczi Idol.
Dużo się działo poza sceną: roilo się od stoisk, an których moż-
na było znaleźć dosłownie wszystko - od tabaki, przez kape-
lusze po samochodowe naklejki z literami CSB oznaczającymi 
Kaszuby.

Przy tej okazji zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie  
z przyjemnością zaprasza na doroczne święto regional-
ne - Festyn Kaszubski, który odbędzie się 15 sierpnia  
i jednocześnie zainauguruje Dni Gminy Kosakowo.

Na sportowo oraz muzycznie rozpoczęliśmy tegoroczny sezon 
letni w Rewie. 30 czerwca br. odbył się Koncert szantowy 
i nie tylko…, zorganizowany przez Urząd Gminy Kosakowo. 
Nie zabrakło konkursów żeglarskich dla dzieci i młodzieży. 
Świeży powiew muzyki szantowej znad samego morza za-
pewnił Ryszard Muzaj oraz zespoły: Kochankowie Rudej 
Marii i Fucus. Gwiazdą Wieczoru był zespół The Coast z wo-
kalistką Weroniką Korthals.    

Koncert na rozpoczęcie sezonu letniego 
Wcześniej odbyły się V Otwarte Regaty o Puchar Wójta 
Gminy Kosakowo, zorganizowane we współpracy z Klubem 
Żeglarskim Rewska Szkuta. W walce z morskim żywiołem naj-
lepsza okazała się załoga w składzie: Artur Siwik (sternik), Cze-
sław Pospieszyński, Zdzisław Miga. Gratulujemy zwycięzcom  
i dziękujemy firmie MASTPOL z Kosakowa za pomoc.
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Historia ponad już 30-letniego pielgrzymowania na wodach 
Zatoki Puckiej nabrała nowego wymiaru. Zgodnie z wielo-
letnią tradycją, nabożeństwo odbyło się na wodach „małego 
morza”, ale dzięki transmisji na żywo, wyświetlanej na telebi-
mie usytuowanym w porcie w Pucku, w obchodach uroczy-
stości św. Piotra i Pawła mogli uczestniczyć wszyscy pielgrzy-
mi, także ci, którzy pozostali na lądzie.

W sobotę 29 czerwca  odbyła się kolejna morska pielgrzymka 
rybaków i ludzi morza do Fary Puckiej. Pielgrzymi, zarówno ci 
którzy przybyli drogą morską, jak i lądową uczestniczyli w uro-
czystej plenerowej mszy św. pod przewodnictwem Metropo-

Nie zawiodła pogoda, nie zawiodła tłumnie zgromadzona 
publiczność, nie mogły zawieść również piękne panie, stające 
w szranki konkursu piękności na urokliwie położonej scenie 
plenerowej w Mechelinkach. Wybory Bursztynowej Miss 
Lata 2013 i Małej Miss Lata, zorganizowane przez Wójta Gmi-
ny Kosakowo oraz Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych 
Impresario, odbyły się w niedzielę 21 lipca br. Dwa tytuły przy-
padły dziewczynom z Gminy Kosakowo: Bursztynową Miss 
Lata 2013 została Daria Schimmelpfennig z Kosakowa, 
natomiast Miss Publiczności – Magdalena Czaplicka z Rewy.  
I Wicemiss została Karolina Potoczny z Rumi, II Wicemiss – Ka-
rolina Barut ze Szczyrku, a Miss Gracji – Natalia Kaźmierczak  
z Bytowa. Nieco wcześniej najmłodsze kandydatki na przy-
szłe miss powalczyły o tytuł Małej Miss Lata. Jury niestety 
nie mogło przyznać 34 tytułów (bowiem aż tyle dziewczynek 
zgłosiło się do konkursu), dlatego też tytuł Małej Miss Lata 
trafił w ręce Vanessy Tryby z Gdańska. I Wicemiss Małej 
Miss Lata została Julia Krzebietke z Żelistrzewa, II wicemiss – 
Amelia Labuda z Chłapowa. Na scenie w Mechelinkach tra-
dycyjnie nie mogło zabraknąć również przebojowej muzyki: 
ucztę dla ucha zapewnił Marco Bocchino, rodowity Włoch 
znany m.in. z programów: Europa da się lubić oraz Pytanie na 
śniadanie. Z kolei ucztą dla oka okazał się pokaz gimnastyki 
artystycznej w wykonaniu Sandry Tryby. Choreografię Wy-
borów opracowała Lucyna Grabowska - Górecka. Galę popro-
wadził Conrado Moreno. 

Pragniemy podziękować sponsorom oraz fundatorom na-
gród: Dworek SPA Osada Wędrowca w Mechelinkach, 
stroje kąpielowe - Self Collection, Celstan z Kosakowa, 

PIELGRZYMKA MORSKA Z OKAZJI ODPUSTU ŚW. PIOTRA I PAWŁA

WYBORY BURSZTYNOWEJ MISS LATA 2013 I MAŁEJ MISS LATA

lity Gdańskiego, ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia, która odbyła 
się u stóp puckiego kościoła. Rybacy wypływający z macie-
rzystych portów do Pucka, tradycyjnie spotkali się wcześniej 
na wodach zatoki, aby podziękować Matce Bożej za opiekę  
i dar połowów.  Modlitwa rybaków ma niezwykle symboliczny 
i wzruszający  przebieg; wszystkie jednostki, odświętnie przy-
strojone, łączą się burtami, tworząc swoisty ołtarz. To jedyne 
w swoim rodzaju nabożeństwo na wodzie zawsze wzbudzało 
duże zainteresowanie. Ze smutkiem przyznajemy, że z roku 
na rok spada liczba kutrów, co sprawia, że coraz mniej osób 
może uczestniczyć w morskich modlitwach. 
Dzięki inicjatywie Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego,  
w tym roku udało się przeprowadzić transmisję, dzięki której 
tą unikalną w skali całego regionu uroczystość mogli przeży-
wać również pielgrzymi pozostający w puckim porcie.

Gminę Kosakowo w uroczystości na pokładzie kutra „Melania” 
reprezentował Wójt Jerzy Włudzik, wielopokoleniowe rodziny 
rybaków z Mechelinek na udekorowanych kutrach, wierni Pa-
rafii P.W. Podwyższenia Krzyża Św. w Pierwoszynie wraz z ks. 
proboszczem Stanisławem Ziółkowskim oraz Stowarzyszenie 
Port Mechelinki.

autorem zdjcia jest W.Płotka

Cukiernictwo Prokokos z Mostów, Hotel Okulski Grand 
Rozewie, Kwiaciarnia A.K. Flora, Salony Fryzjerskie O’la, 
Pure Jatomi Fitness.
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Pierwoszyno
W niedzielę 23 czerwca na pierwoszyńskiej polanie mieszkań-
cy miejscowości oraz zaproszeni goście z klubu Wierchy bawili 
się wesoło przy ognisku z kiełbaskami i muzyce zespołu Szwa-
gry. Nie zabrakło licznych zabaw oraz konkursów tradycyjnie 
kojarzonych z sobótkową nocą: m.in. szukania kwiatu papro-
ci. Wójt Gminy Kosakowo otrzymał od kierownictwa klubu 
Wierchy specjalny czekoladowy „Medal Noblowski” za dobrą 
współpracę.

Sołectwo Dębogórze – ogłasza konkurs na logo  
- projekty logo można składać u Sołtysa wsi Jozefa Melzera,  Tel. 664-185-581.

!!! KONKURS !!!

 STRONA INTERNETOWA SOŁECTWA 
Strona internetowa - Sołectwo  Dębogórze informuje mieszkańców, iż posiadamy stronę internetową www.debogorze.
pl. Będzie ona źródłem informacji nt. Gminy, wsi, a także Stowarzyszenia Gminnego Koła Sołtysów Gminy Kosakowo, 
które powstało w Dębogórzu.

Z ŻYCIA SOŁECTW
SOBÓTKI
Kazimierz
Tradycyjna zabawa sobótkowa odbyła się w Kazimierzu w so-
botę 22 czerwca br. W rolę didżeja wcielił się znany już pan 
Stefan. Każdy otrzymał pyszną grochówkę i chleb ze smalcem. 
Dla dzieci zorganizowano konkursy i zabawy – dla żadnej po-
ciechy nie zabrakło w tym dniu nagrody. Dodatkową atrakcję 
stanowił mecz seniorów z Kazimierza i Dębogórza. Specjalne 
podziękowania za pomoc w Organizacji imprezy sołtys kieru-
je do Wójta Gminy, pań z Rady Sołeckiej oraz pana Grzegorza 
Flatau. 

Mechelinki
Wyjątkową oprawę otrzymały tegoroczne sobótki w Meche-
linkach, zorganizowane przez sołectwa w Mechelinkach oraz 
Mostach, przy współpracy z Wójtem Gminy. Kilkadziesiąt lam-
pionów wypuszczonych z plaży rozpaliło zapewne niejedno 
serce. Do tańca przygrywał zespół Czarne Kapelusze. Nie za-
brakło kulinarnych specjałów, kiełbasy przy ognisku i pyszne-
go ciasta. Imprezę poprzedziły Regaty Świętojańskie, współor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Port Mechelinki. 

Dębogórze

Dębogórze

Również 23 czerwca przy stawie w Dębogórzu odbyły się tra-
dycyjne obchody Nocy Świętojańskiej, zorganizowane przez 
Sołectwa Dębogórze i Dębogórze Wybudowanie. Otwarcia 
festynu dokonał Sołtys Józef Melzer. Zabawę poprowadził pan 
Marek Filar. Wśród licznych gier i zabaw nie mogło oczywiście 
zabraknąć konkursu na najpiękniejszy sobótkowy wieniec.

Wieńce przy zapalonych świecach, zostały puszczone na staw, 
a wszyscy ich autorzy – nagrodzeni. Na uczestników zabawy 
czekały kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz 
ciastka, słodycze, kawa i herbata. Dzieci bawiły się do godz. 21, 
a dorośli – do 1 w nocy. 

Kosakowo
Dnia 23 czerwca w Kosakowie odbyła się Noc Świętojańska. 
Do późnych godzin wieczornych trwała zabawa przy ognisku. 
Pomimo deszczu dorośli integrowali się pod namiotem przy 
kawie, cieście i kiełbaskach, a dzieci przy słodyczach i napo-
jach. Organizatorzy pragną podziękować Ochotniczej Straży 
Pożarnej za pomoc w przygotowaniu Sobótki. Była to kolejna 
impreza zorganizowana przez sołectwo w miesiącach letnich. 
W maju odbył się największy w gminie turniej siatkówki plażo-
wej o Puchar Sołtysa wsi Kosakowo. Wystąpiło w nim 10 dru-
żyn. Zwycięzcami zostali Maciej Kot i  Paweł Huliński. Rela-
cja zdjęciowa i statystyki z imprezy na stronach www.kvolley.pl 
i www.kosakowo.solectwo.pl. Do zobaczenia za rok!
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Z okazji Dnia Bibliotekarza  i Dnia Działacza Kultury miesiąc maj 
jest miesiącem bibliotek, W związku z tym w naszej gminnej 
książnicy wiele się działo, m.in.:

1. zorganizowano 4 wystawy: 
•	 wystawa	 malarska	 „Twórczość	 Brygidy	 Śniateckiej”	 

(z Redy),
•	 wystawa	prac	plastycznych	8-letniej	mieszkanki	 Rewy	–	

Zuzi Kałaska,
•	 wystawa	prac	powstałych	podczas	warsztatów	„Kaszub-

skie malarstwo na szkle”,
•	 wystawa	pt.	„Świat	porcelany”	(prywatna	kolekcja	miesz-

kanki Kosakowa);
2. odbył się konkurs poetycki na Wiersz o Bibliotece, którego  
 rozstrzygnięcie nastąpiło podczas Wieczoru Poetyckiego;
3. biblioteka zorganizowała warsztaty plastyczne „Kaszub- 
 skie malarstwo na szkle”, w których udział wzięli uczniowie  
 klas czwartych ze SP w Mostach uczący się języka kaszub- 
 skiego;
4. odbyły się dwa spotkania Grupy Czytelniczej, w tym jedno - 
 z zaproszonym gościem specjalnym – Panią dr Jolantą  
 Dyrdą z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego  
 (dyskusja nad książką „Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy lu- 
 dzie czynią zło” Philip Zimbardo);
5. odbyły się dwa (cykliczne) spotkania Klubu Małego Czy- 
 telnika; 
6. przygotowano kilka spotkań z książką dla zorganizowa- 
 nych grup dzieci ze szkół i przedszkoli.

BIBLIOTEKA GMINNA

DZIAŁO SIĘ W GMINNEJ BIBLIOTECE

Z przyjemnością informujemy, że zespół folklorystyczny „Dę-
bogórskie Kwiatki” ze SP w Dębogórzu pod kierunkiem p. Te-
resy Czerwińskiej oraz  Dyrektor Haliny Foltynowicz i p. Mo-
niki Wróbel – Łada w dniach 23 – 26 maja 2013 brał udział  
w Międzynarodowym Festiwalu „Welcoming the Alps”. Dzieci 
zaprezentowały przed międzynarodową publicznością w Sal-
zburgu – mieście Mozarta, a potem w Rauris, małym alpejskim 
miasteczku - tańce kaszubskie. Mali artyści zachwycili  swoimi 
umiejętnościami tanecznymi i kolorowymi strojami kaszub-
skimi. Wielu zagranicznych turystów w Salzburgu chętnie 
robiło sobie pamiątkowe zdjęcia z Kaszubami. Oprócz wystę-
pów zespół miał okazję nawiązać kontakty z innymi artystami.  
Z choreografem z Litwy dzieci miały lekcje tańców litewskich. 
Oprócz pracy uczniowie zwiedzili przepiękne miasteczko na 

Z ŻYCIA SZKÓŁ DĘBOGÓRSKIE KWIATKI W AUSTRII
terenie Czech – Krumlov, gdzie czas zatrzymał się kilka wieków 
temu. Niesamowite wrażenie wywarła na wszystkich twier-
dza Hochensalzburg, na tle której mieliśmy okazje wystąpić 
pierwszego dnia festiwalu. „Dębogórskie Kwiatki” podziwiały 
też skocznię narciarską w Bischofshofen, ale najbardziej podo-
bała się dzieciom i dorosłym największa lodowa jaskinia świata  
w Werfen. 
Wyjazd miał charakter integracyjny. Wraz z „Dębogórskimi Kwiatkami” 
występował także po raz pierwszy za granicą zespół „Kosakowianie”, dzia-
łający przy ZKP o/ Dębogórze. Celem wspólnego wyjazdu było nie tylko 
zaprezentowanie folkloru kaszubskiego przez każdą z grup, ale przede 
wszystkim czerpanie doświadczeń pomiędzy starszymi i młodszymi  
i pokazanie, że kultura kaszubska nie zna granic ani wiekowych, ani po-
koleniowych. 

Występy „Dębogórskich Kwiatków” można było również podziwiać 
podczas festynu, który odbył się 9 czerwca br. przy Galerii Szperk. Dzieci 
najpierw zaśpiewały w języku kaszubskim pieśni o morzu, a potem za-
tańczyły kilka charakterystycznych tańców kaszubskich: dzek, szewiec, 
wołtok, koseder i kaszubską poleczkę do znanej melodii „Sekrete”.
8 czerwca odbył się w Kosakowie Przegląd Pieśni o Morzu „Jantarowi Bot”. 
Zespół „Dębogórskie Kwiatki” zaśpiewał dwie piosenki: „Me od morza”  
i „Reboce”. Zespół reprezentowany przez: Oliwię Ankiewicz, Weronike 
Gamrot, Julię Klemenską, Natalię Mikołajewską, Marlenę Miszewską, 
Ewelinę i Natalię Starszak, zdobył III miejsce. Oprócz pięknej statuetki  
w kształcie łodzi z bursztynu i srebra, zespół otrzymał nagrodę pieniężną. 
Julia Klemensa i Marlena Miszewska wystąpiły również jako duet, prezen-
tując „Keję” i „Jem jo rebok”. 
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Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze i Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Dębogórzu wraz z Wójtem Gminy zorgani-
zowali w dniu 22 czerwca Festyn Rodzinny na Sportowo. Im-
preza odbyła w bardzo sprzyjającej tego dnia aurze na terenie 
szkoły w Dębogórzu. Była to dobra okazja do zabawy oraz ak-
tywnego wypoczynku. Od rana na sali gimnastycznej rozgry-
wane były turnieje siatkówki, a na boisku mecze piłki nożnej. 
Nie zabrakło też występów artystycznych. Na scenie zaprezen-
towali się uczniowie szkoły w Dębogórzu, zespół folklorystycz-
ny Dębogórskie Kwiatki, absolwentka szkoły Dominika Eliasz, 
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo, rockowy zespół Near 
The Sky oraz Kamil Badzioch - wykonujący ballady morskie. 

SPORT
DĘBOGÓRSKI FESTYN RODZINNY "NA SPORTOWO"

Ponadto dzieci miały okazję podziwiać talent zaproszonego 
iluzjonisty, który ze sceny prezentował swoje magiczne umie-
jętności, czarując publiczność. Podczas festynu prowadzona 
była sprzedaż losów loterii fantowej, której główną wygraną 
był rower. Wyśmienite wyroby kulinarne przygotowane przez 
Radę Rodziców uprzyjemniały wspólne spędzone chwile na 
dębogórskiej plenerowej imprezie. Najmłodsi bawili się na 
specjalnie przygotowanym z tej okazji placu zabaw, czyli aż 
trzech dmuchanych zamkach. Wszystkim organizatorom, 
sponsorom, nauczycielom oraz rodzicom, a w szczególności 
dzieciom dziękujemy za udział w tak miłym, integrującym całą 
społeczność lokalną przedsięwzięciu.

22 czerwca 2013 r. odbyło się ostatnie (przed przerwą waka-
cyjną) spotkanie Klubu Małego Czytelnika. Przypominamy, że 
klub istnieje. przy Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo im. 
Augustyna Necla od lutego br. Ze względu na duże zaintere-
sowanie zajęciami utworzono dwie grupy: Starszaki i Maluszki. 
Zajęcia odbywały się cyklicznie 2 razy w miesiącu (w soboty). 
Stałym elementem spotkań było czytanie bajek, wierszy bądź 
opowiadań oraz zajęcia plastyczne i/lub ruchowe. 

Jednym z ciekawszych spotkań Klubu (z punktu widzenia 
dzieci) okazały się te, które odbyły się 20 kwietnia. Zaprezento-
wano na nich wiersz pt. Co okręt wiezie Ireny Tuwim. Jednym 
z zadań maluchów było wskazanie/odszukanie rzeczy, których 
nazwa rozpoczyna się na konkretną literę. Zgodnie z przypusz-
czeniami największą atrakcją okazało się zwierzątko na literę 
ż – dzieci poznały Panią Żółwicę, która co prawda ze strachu 
przed dużą ilością malutkich rączek, ukryła się w swoim dom-
ku. Na szczęście nie trwało to długo i już po chwili wszyscy 
mogli pogłaskać twardą żółwią skorupę i poobserwować jak 
ten powolny zwierzaczek się porusza.

Drugim, wartym przypomnienia wydarzeniem, w których 
udział wzięli nasi mali klubowicze, były odwiedziny ratowni-
ków medycznych. Zaproszono ich przy okazji omawiania ba-
jeczki Chory kotek Stanisława Jachowicza. Panowie opowie-
dzieli jak wygląda ich praca i gdzie w razie potrzeby, zgłosić 
się o pomoc, a także zaprezentowali różnego rodzaju sprzęty  
i akcesoria medyczne.

Każdy z uczestników na pierwszych zajęciach otrzymał album 
– kartę uczestnictwa, do którego wklejał naklejki (po jednej  
z każdego spotkania). Zgodnie z obietnicą te dzieci, które ze-

Ostatnią przedwakacyjną dyskusję odbyła również Grupa 
Czytelnicza (dla dorosłych), która  od października 2011 roku 
działa przy gminnej bibliotece. Spotkania odbywają się raz  
w miesiącu. Ustalono, że każdy z uczestników, z podziałem na 
poszczególne miesiące, proponuje pozostałym do przeczyta-
nia jedną książkę, a tym samym staje się moderatorem przy-
szłej dyskusji na jej temat. 

KLUB MAŁEGO CZYTELNIKA

GRUPA CZYTELNICZA

brały największą ilość nalepek, otrzymały nagrody książkowe 
oraz puzzle. A żeby żadne dziecko nie wyszło z biblioteki ze 
smutną minką wszyscy pozostali uczestnicy dostali koloro-
wanki z naklejkami oraz słodkości. A oto najaktywniejsi klubo-
wicze: 

STARSZAKI: Oliwia Kurpiers, Aleksandra Kloka, Kuba Wa-
łęsa, Filip Dias;

MALUSZKI: Krystian Pienczke, Kacper Piernicki, Maksy-
milian Kłosin.

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI I ZAPRASZAMY W NOWYM 
ROKU SZKOLNYM!

Warto przyłączyć się do Grupy. Chociażby po to, aby miło spę-
dzić wieczór, a przy okazji poznać poglądy innych na wiele 
interesujących i często nurtujących nas spraw. Prześledziwszy 
kolejne tytuły omawiane na spotkaniach (patrz www.bibliote-
ka.kosakowo.eu) nie trudno zauważyć, że spektrum zaintere-
sowań jest spore, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. 
Grupa wznowi swoją „działalność” we wrześniu. Konkretną 
datę spotkania podamy w późniejszym terminie, ale już dziś 
zachęcamy do zapisywania się do Klubu.
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ROZGRYWKI LETNIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2013 O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Trwają Rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej 2013 o Puchar Wójta. 
Do tej pory rozegranych zostało 6 kolejek spotkań: na boiskach 
szkolnych w Dębogórzu i w Mostach, ostatnia kolejka rundy za-
sadniczej odbędzie się 28 lipca br. na boisku Złote Piaski w Kosa-
kowie. Mecze rewanżowe rozpoczną się w połowie września br.

Najlepsi strzelcy po 6. kolejce: 
Tomasz Lewańczyk (Dębogórze Wyb.) – 16 bramek, Andrzej Ja-
rosz (Rewa) – 11, Mateusz Śluzek (Rewa) – 8, Rafał Hoc (Delfin 
Rewa) – 7, Sebastian Korab (Dębogórze Wyb.) - 6, Przemysław 
Nylec (UKS Mosty) – 6, Patryk Wychnowski (UKS Mosty) – 6.

Aktualne wyniki, tabele, statystyki meczowe itp., dostępne są na 
podstronie Referatu ds. Kultury i Sportu pod adresem: kosakowo.
pl/rkis/sport

l.m. pkt. bram.
 1. Dębogórze Wyb. 5 12 37 - 14
 2. Delfin Rewa 4 9 24 - 13
 3. Rewa  4 7 32 - 17
 4. UKS Mosty 5 6 23 - 43
 5. Kazimierz 4 4 14 - 22
 6. Sokół Kosakowo 4 0 14 - 35
 7. Pierwoszyno(*)  - -      - (*)

Tabela po 6. kolejce

Pierwszy Półmaraton Rolkarski o Puchar Burmistrza Pucka 2013 odbywał się pod hasłem „Na rolkach 
przez Kaszuby”. Zawody wliczane są do klasyfikacji Pucharu Kaszub 2013.

W Pucku w sumie wystartowało 83 zawodników. Dorośli mieli do pokonania 8 pętli po 2,5 km. Niestety 
zawodom towarzyszyła bardzo nieprzyjazna aura (obfite opady deszczu). Miło nam poinformować, 
że w tych trudnych warunkach mieszkanka Gminy Kosakowo, Dorota Pająk, zajęła II miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. Gratulujemy. 

I PÓŁMARATON ROLKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA PUCKA 2013

OLIMPIADA LETNIA

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ARKĄ GDYNIA A „SZTORMEM” MOSTY
W dniu 8.07.2013 r. pomiędzy Arką Gdynia a KS Sztorm Mosty 
została zawarła umowa o współpracy w zakresie szeroko ro-
zumianego procesu szkolenia zawodników grup dziecięcych  
i młodzieżowych obu klubów. Dzięki temu każdy młody adept 
piłki nożnej będzie mógł rozpocząć etap szkolenia piłkarskie-
go w Sztormie, a najzdolniejsi będą mogli kontynuować grę 
w Arce.
Dla KS Sztorm Mosty umowa ta oznacza możliwość szko-
leń oraz stażów dla trenerów w Arce Gdynia oraz w klubach 

za granicą (od wiosny, Łukasz Godlewski – trener rocznika 
2002/2003 w Sztormie, jest jednocześnie asystentem szko-
leniowca rocznika 2002 w Arce). Umowa ta dotyczy również 
konsultacji w zakresie programów szkoleniowych, organi-
zowania wspólnych sparingów, obozów, turniejów, wypo-
życzania i wymiany zawodników (co ostatnio miało miejsce:  
2 zawodników przeszło do Arki, a 4 do Sztormu w celu dalsze-
go doskonalenia).

W tym roku szkoła w Dębogórzu była organizatorem Olim-
piady Letniej, w której biorą udział uczniowie z trzech gmin-
nych szkół podstawowych. Święto sportu odbyło się w miłej 
atmosferze, sprzyjającej grze fair play. Olimpiadę otworzyła 
pani dyrektor Halina Foltynowicz, życząc wszystkim sukcesów. 
Po wysłuchaniu hymnu igrzysk i wciągnięciu flagi olimpijskiej 
na maszt rozpoczęto zawody. Młodzi sportowcy rywalizowali 

w takich dyscyplinach jak: biegi, skok w dal, pchnięcie piłką 
lekarską oraz w grach zespołowych. Pierwsze miejsce zajęli za-
wodnicy ze szkoły w Mostach, drugie ze szkoły w Dębogórzu, 
a trzecie - szkoła z Pogórza. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i dziękujemy młodym zawodnikom za wspaniałe, emo-
cjonujące występy sportowe.
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TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
W pierwszy weekend sierpnia, w sobotę 3.08.2013 r. na pla-
ży w Rewie odbędzie się Turniej siatkówki plażowej. Druży-
ny dwuosobowe mogą deklarować swój udział, przesyłając 
zgłoszenie na adres: sport@kosakowo.pl lub w dniu Turnieju, 
na miejscu na plaży w Rewie (za pętlą autobusową) do godz. 
11:30. Rozpoczęcie Turnieju zaplanowano na godz. 12:00.

15 sierpnia – XVII FESTYN KASZUBSKI
 Godz. 13:00 – Przemarsz przez Rewę członków Zrze- 
      szenia Kaszubsko – Pomorskiego
 Godz. 14:00 – Msza św. przy Krzyżu na Szpërku
 Godz. 15:00 – występy zespołów: Dębogórskie Kwiat- 
     ki, Jantarki, Kosakowianie, Zespół Gdy- 
     nia i Kaszubski Idol
 Godz. 18:00 – IVAN KOMARENKO

Już tradycyjnie w sierpniu obchodzić będziemy Dni Gminy 
Kosakowo, organizowane przez Wójta Gminy Kosakowo. Na 
mieszkańców oraz turystów czekać będzie moc niezapomnia-
nych atrakcji oraz gwiazdy polskiej estrady. Bawić się będziemy 
15 sierpnia na Szpyrku w Rewie podczas Festynu Kaszubskie-
go (organizowanego przez Wójta wraz z Zrzeszeniem Kaszub-
sko-Pomorski o. Dębogórze-Kosakowo) oraz 16 i 17 sierpnia 
br. na placu przy ul. Żeromskiego w Kosakowie. Poniżej 
przedstawiamy szczegółowy harmonogram imprez: 

Dopiero przed nami…
DNI GMINY KOSAKOWO 2013

Drugie tegoroczne zawody z cyklu Ford Kite Cup rozegrane 
zostały w dniach 21-23 czerwca, na cyplu w Rewie. Zawody 
odbywały się przy wspaniałej, słonecznej pogodzie, a dzię-
ki silnemu wiatrowi zawodnicy mogli zaprezentować swoje 
najlepsze triki we Freestyl`u oraz rozegrać wyścigi w drugiej 
głównej konkurencji Racingu. Do sportowej rywalizacji przy-
stąpiło kilkudziesięciu kitesurferów z Polski. W tej edycji gości-
liśmy również międzynarodowych zawodników, reprezentują-
cych Niemcy, Australię i Brazylię. Nagrody ufundowali sponsor 
główny – firma motoryzacyjna Ford. Więcej informacji znaleźć 
można na stronie www.fordcup.pl

FORD KITE CUP W REWIE

Najlepsze życzenia urodzinowe oraz dużo zdrowia życzymy: 
Pani Łucji Krause z Pierwoszyna, która 3 lipca br. obchodzi-
ła 92. urodziny. Z tej okazji, Szanowną Jubilatkę odwiedził 
oraz wręczył kwiaty i słodkości Wójt Gminy. Gościliśmy także  
u Pani Bronisławy Slowi w Dębogórzu z okazji jej 91. urodzin. 
Tutaj życzenia, kwiaty i upominki wręczyli zastępca Wójta 
Zdzisław Miszewski i Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer. 
Prosimy przyjąć gratulacje także od redakcji biuletynu.

SĘDZIWE JUBILATKI 
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24 sierpnia br. na Szpyrku w Rewie – około godziny 14:30-
15:00 – powitamy śmiałków, którzy przejdą pieszo przez Zatokę 
Pucką z Kuźnicy do Rewy w tradycyjnym Marszu Śledzia. Im-
preza odbywać się będzie pod honorowym patronatem Wójta 
Gminy. Chociaż rejestracja uczestnictwa została już oficjalnie 
zakończona, jednakże w dniu imprezy na ochotników czekać 
będzie jeszcze 10 wolnych miejsc dla tych, którzy się najwcze-
śniej zgłoszą; (na zasadzie „last minute”). Biuro organizacyjne 
w Kuźnicy otwarte będzie od godz. 8:00). Wszelkie informacje 
znaleźć można na stronie internetowej: www.marszsledzia.pl. 

W niedzielę 8 września br. Wójt Gminy Kosakowo wraz  
z sołtysami zaprasza na tradycyjne Dożynki gminne. Impre-
za rozpocznie się o godz. 13:45 przemarszem sprzed kościoła  
w Kosakowie na plac dożynkowy przy ulicy Żeromskiego 
(za urzędem gminy). W programie: barwny korowód dożynko-
wy, uroczysta msza święta, gry, zabawy i konkursy dla dzieci, 
specjalne konkurencje dla radnych, sołtysów i sołectw, występy 
artystyczne. Każde sołectwo przygotuje własne stoisko promu-
jące daną miejscowość. Zagra zespół Jorrgus, a gwiazdą wie-
czoru będzie zespół MILANO. Nie zabraknie zabawy tanecznej 
z muzyką biesiadną na żywo. Wstęp wolny. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo do 
udziału w I Kosakowskim Przeglądzie Skeczów Kabare-
towych. Regulamin Konkursu (z którym należy się zapoznać 
przed przystąpieniem do konkursu) dostępny jest na stronie 
internetowej Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyk i Rekreacji 
Urzędu Gminy Kosakowo: www.kosakowo.pl/rkis (w zakładce 
Dokumenty). Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową (rkis@
kosakowo.pl): podać należy tytuł i opis wystąpienia, nr tele-

I KOSAKOWSKI PRZEGLĄD SKECZÓW KABARETOWYCH

MARSZ ŚLEDZIA DOŻYNKI GMINY KOSAKOWO

fonu kontaktowego, liczbę oraz wiek osób biorących udział  
w przygotowywanych skeczach. W przypadku dużej ilość zgło-
szeń organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 
wstępnych przesłuchań eliminacyjnych. Na zwycięzców cze-
kają atrakcyjne nagrody: bony upominkowe na zakup sprzętu 
RTV/AGD o wartości 1 500 (I miejsce), 1 000 (II miejsce) oraz 500 
(III miejsce).     

16 sierpnia – VII Kosakowska Noc Kabaretowa 
 Godz. 17:00 – I Kosakowski Przegląd Skeczów Kaba- 
    retowych (dla mieszkańców Gminy  
      Kosakowo, informacja poniżej)
 Godz. 18:30  – KABARET K2
 Godz. 20:00 – KABARET SMILE
 Godz. 21:30 – KABARET LIMO

17 sierpnia – Koncerty Gwiazd
 Godz. 16:00 – Rozpoczęcie imprezy i wręczenie na- 
       gród uczestnikom i zwycięzcom II Re- 
     gat o Mistrzostwo Gminy Kosakowo  
       2013

 Godz. 17:00 – Justynka i Tomek – wyjątkowy pro- 
        gram artystyczny dla dzieci
 Godz. 18:30 – Zespół Target z Gminy Kosakowo
 Godz. 19:30 – EWELINA LISOWSKA
 Godz. 21:30 – FEEL 
 Godz. 23:00 (po zakończeniu koncertu) – Pokaz fa- 
     jerwerków 
Wstęp na wszystkie wymienione wyżej imprezy wolny. 
Zapraszamy
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II OTWARTE REGATY SOŁECKIE
Stowarzyszenie Port Mechelinki,  Stowarzyszenie Koło Soł-
tysów Gminy Kosakowo wraz z Wójtem Gminy zapraszają  
w niedzielę 11 sierpnia na II Otwarte Regaty Sołectw. Bę-
dzie okazja do aktywnego spędzenia czasu. Zapisy: godz. 
13:00 – 14:00 w barze Bosman w Mechelinkach. Każda wio-
ska wystawia jedną załogę, której skład ustala sołtys danej 
wsi. Po regatach odbędzie się zabawa taneczna z muzyką na 
żywo przy scenie plenerowej w Mechelinkach.  Zapraszamy 

ZAPROSZENIE DO STARTU W REGATACH
Wszystkich sympatyków żeglarstwa w dniu 10 sierpnia do udziału w V Otwartych Regatach

o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Mirosława Marka

Harmonogram Regat:godz. 9.00 – zapisy przy siedziby klubu w Rewie, przy ul. Koralowej,  10.00 - odprawa, 11.00 - start, 
14.00 - zakończenie i dekoracja zwycięzców.

Zapisy: Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422. Organizatorem regat jest Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Mirosław 
Marek oraz Klub Żeglarski „Rewska Szkuta”.

REGATY O MISTRZOSTWO GMINY KOSAKOWO
Gmina Kosakowo – jak widać - żeglarstwem stoi, dlatego 
też z całą pewnością emocji sportowych nie zabraknie tak-
że na Regatach o Mistrzostwo Gminy Kosakowo, organizo-
wanych przez Klub Żeglarski Rewska Szkuta we współpracy  

z  Wójtem Gminy. Regaty – tylko i wyłącznie dla mieszkań-
ców Gminy Kosakowo – odbędą się w sobotę 17 sierpnia br.  
Start – godz. 10:00. Więcej informacji uzyskać można pod  
nr. tel. 501 498 422 – pan Janusz Frąckowiak. 

WYSTAWA AGROKOMPLEKS 2013
Zainteresowanych informujemy, że Oddział Terenowy  
w Olsztynie prowadzi aktualnie prace związane z organiza-
cją polskiego wystąpienia na Wystawie Agrokompleks 2013 
w Kaliningradzie w dniach 24-26 października 2013 r. oraz 
przygotowaniem Regionalnej Konferencji Przedsiębiorców 
Branży Rolno-Spożywczej towarzyszącej Wystawie. 

Wystawa Agrokompleks to największe rosyjskie wydarzenie 
targowe branży spożywczo-rolnej w 2013 r. zlokalizowane 
najbliżej granicy z Polską. Obwód Kaliningradzki zaintereso-

WYNIK ZBIÓRKI PIENIĘŻNEJ
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni in-
formuje, że w wyniku przeprowadzonej podczas festynu 
przy Galerii Szperk w Pogórzu w dniu 9 czerwca br. zbiórki 
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wany jest pogłębianiem współpracy w dziedzinie rolnictwa 
z partnerami z Polski, zarówno handlowej, jak i inwestycjami 
w przetwórstwo rolno-spożywcze. Polskie produkty cieszą 
się wśród mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego dużym 
zainteresowaniem i uznaniem, a władze obwodu deklarują 
pomoc polskim przedsiębiorcom. Szczegółowe informa-
cje zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Rynku 
Rolnego (www.arr.gov.pl) w zakładce "Informacje dotyczące 
wsparcia wymiany handlowej z zagranicą".W przypadku py-
tań : kontakt z Panem Cezarym Antczakiem (89 535-47-23) 
lub mailowo na adres: olsztyn@arr.gov.pl.

publicznej (na podstawie decyzji Wójta Nr OO.5311.1.2013) 
zebrano kwotę 414,49 zł. Środki zostały wydatkowane na za-
kup leków dla hospicjum. 

Dawidowska Krystyna  z Mostów, lat 72

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas
Ś.p.



 
 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH- Rok szkolny 2012/2013 
 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” obchodzi w roku szkolnym 2012/2013 jubileusz piętnastu lat 
realizowania przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych skierowanych do mieszkańców z terenu Związku, w tym działań 
edukacyjnych prowadzonych we współpracy z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz 
gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie ponad 250 szkół i przedszkoli). W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim 
prowadzonych przez Związek działań była ochrona powierzchni ziemi. 

Wśród przeprowadzonych w minionym roku szkolnym działań edukacyjnych znalazły się warsztaty: „Bliżej Europy-
nowoczesne metody gospodarowania odpadami” [38], „Ujmowanie i uzdatnianie wody” [8], „Oczyszczanie ścieków” [7] oraz 
„Ciepło dla Trójmiasta” [10]. W zajęciach, które Związek realizował przy współudziale spółek EKO DOLINA, OPEC, PEWIK 
udział wzięło ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży, w tym także uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu oraz Gimnazjum w Mostach.   

Realizowano także wspólnie z placówkami oświatowymi cztery całoroczne konkursy ekologiczne. Część konkursów 
posiada już długoletnią tradycję. Konkurs pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 15 lat, a konkurs 
„Mała nakrętka, duży problem” od lat 10. Dużą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA 
pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko” (III edycja), w którym uczestniczyły 23 placówki oświatowe zbierając łącznie 19 
296 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzono także konkurs fotograficzny (V edycja), w którym 
tegoroczny temat brzmiał „Piękno obszarów chronionych w moim regionie”. 

Kolejne przedsięwzięcie w postaci projektu edukacyjnego  pn. ”Lider Lokalnej Ekologii” prowadzono już po raz 
czwarty.  Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako Lider Polskiej Ekologii (tytuł nadany w 2008 roku przez 
Ministra Środowiska) realizuje lokalne edycje tego prestiżowego konkursu. „Lider Lokalnej Ekologii” to kompleksowy, 
interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki 
oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. Nasze założenie, aby projekt stał się międzygminnym działaniem na rzecz 
aktywizacji społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, uważamy za realizowane z dużym powodzeniem. W 
bieżącym  roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę 
i pracę, była ochrona powierzchni ziemi. Tegoroczna tematyka projektu poruszała takie kwestie jak nowy system gospodarki 
odpadami, metody gospodarowania odpadami czy szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych. Realizacja zadań 
wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/ przedszkolnej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że 
sprostały w pełni temu zadaniu 24 placówki oświatowe, które otrzymały honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii - 2012/2013”. 

Łącznie we wszystkich realizowanych w r. szkolnym 2012/2013 przez Związek projektach, konkursach i warsztatach 
uczestniczyło ponad 25 tys. dzieci i młodzieży z 94 różnych placówek oświatowych (niektóre placówki uczestniczyły w więcej niż 
jednym przedsięwzięciu). Dodatkowe rzeczowe efekty ekologiczne mówią same za siebie: to prawie 7 ton zebranych plastikowych 
nakrętek oraz ponad 19 ton zebranego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.  

Uczniowie z terenu gminy Kosakowo zdobyli nagrody w następujących konkursach:  
„Mała nakrętka- duży problem” Ocena projektu „Zielona moda – projekt mojej Eko Torby” 
- Zuzanna Polańska, Szkoła Podstawowa w Pogórzu, klasa II, wyróżnienie w kategorii szkoły 
podstawowe 
„Małe dzieci nie chcą śmieci” 
- Andrzej Pałacha, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach, wyróżnienie w kategorii szkoły 
podstawowe klasa I 
- Jakub Gawlik, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach, wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe 
klasa II 
„Konkurs fotograficzny” pt. „Piękno obszarów chronionych w moim regionie” 
- Natalia Janta, Gimnazjum w Mostach, klasa I, I miejsce w kategorii gimnazja  
- Natalia Prętka, Gimnazjum w  Mostach, klasa I, II miejsce w kategorii gimnazja 

Fot.  Natalia Janta 
Poza nagrodami indywidualnymi dla uczniów, w konkursie „Mała nakrętka- duży problem” w kategorii Szkoły 

Podstawowe I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Pogórzu której uczniowie wspólnymi siłami zebrali 700kg! (2.6kg/uczeń) 
Opiekunem konkursu w SP w Pogórzu była p. Marzena Dettlaff, a w kategorii gimnazja, zespoły szkół, szkoły ponadgimnazjalne, 
inne placówki oświatowe II miejsce, z wynikiem 250kg nakrętek (1.77kg/uczeń) zajęło Gimnazjum w Mostach, gdzie opiekunem 
konkursu były p. Anna Gerber i p. Elżbieta Totzke.  

Tytułem „Lider Lokalnej Ekologii- 2012/2013” został uhonorowany Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mostach, gdzie 
koordynatorem działań podejmowanych przez placówkę w ramach projektu była p. Agnieszka Labudda.  

Laureatom gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy wszystkim szkołom i przedszkolom, a także lokalnym samorządom, za 
tegoroczną współpracę w zakresie edukacji ekologicznej. Związek dziękuje także za współfinansowanie naszych działań 
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz spółkom: EKO DOLINA, OPEC, 
PEWIK, Pomorska Spółka Gazownictwa. 
 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia www.kzg.pl  
-gospodarka odpadami: tel. (58)6246611, dgo@kzg.pl   
-ochrona środowiska, edukacja: tel. (58)6247515, dos@kzg.plmailto:dos@kzg.plmailto:dos@kzg.pl 


