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Uhonorowani Złotymi Kłosami to osoby, które swoją postawą 
społeczną i pracą, tworzą tradycję oraz kulturę naszej Gminy. 
To wyróżnienie Wójta wręczane jest za kultywowanie tradycji  
i wartości patriotycznych, promowanie Gminy i jej społeczności.
W tym roku statuetki otrzymali: Maria Zielińska, Danuta 

ZŁOTE KŁOSY 2013

Więcej informacji na stronie  str.12

Wójt Gminy zaprasza najmłodszych mieszkańców na  
wyjątkową  Zabawę Mikołajkową,

która odbędzie się w sobotę 7 grudnia 2013 r. od godz. 14:00 
w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach. Więcej informacji na stronie  ...

Klimczyk (wyróżnienie odebrał brat Wojciech Klimczyk), 
Adam Pop, ks. kanonik Stanisław Jarzembski, Wiktoria 
Śliwińska, Regina i Andrzej Ranachowscy, Julita i Jacek 
Hejmowscy. 

Więcej informacji na stronie  str.10
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28 października odbyła się XLIX Sesja Rady. W porządku obrad 
sesji znalazły się m.in. sprawy:

1/ powołania Gminnej Komisji ds. referendum lokal-
nego, do zadań której należy przeprowadzenie na terenie 
Gminy Kosakowo i ustalenie wyniku referendum lokalnego 
zarządzonego na dzień 24 listopada 2013r. w sprawie zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy. Gminna Komisja ds. referendum lo-
kalnego została powołana (zgodnie z ustawą o referendum 
lokalnym) w 6-cio osobowym składzie, spośród kandydatów 
zgłoszonych przez organ wykonawczy Gminy i inicjatora refe-
rendum – Radę Gminy Kosakowo.
 

XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo

2/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Kosakowo na lata 2014-2020. Dokument 
ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzo-
rów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany 
(poprawy) tych stanów rzeczy (zjawisk) występujących w ob-
rębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Kosakowo obejmuje i stanowi materiał wyjściowy do opra-
cowania szczegółowych programów lokalnych  pomocy spo-
łecznej.

3/ stawek podatków od środków transportowych. Usta-
lono roczne stawki podatku od środków transportowych    
w następującej wysokości:

PO REFERENDUM GMINNYM

W dniu 24 listopada 2013r. w godz. od 7-21 mieszkańcy Gmi-
ny Kosakowo głosowali w Referendum Gminnym w ośmiu 
lokalach wyborczych. Pytanie w referendum brzmiało:

„Czy jesteś za pozostawieniem obecnych zapisów stu-
dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo, dotyczących te-
renów na północ od kanału zrzutowego oczyszczal-
ni ścieków i w konsekwencji za uchyleniem Uchwały  
Nr LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia  
12 sierpnia 2010 roku o przystąpieniu do jego zmiany?”
Pod pytaniem należało odpowiedzieć „TAK” lub „NIE”.

Wszystkie działania i czynności referendalne władz gminnych 
w trakcie kampanii były zgodne z prawem. Nie zostały zakwe-
stionowane w trybie nadzoru, pomimo składanych – jak zwy-
kle - przez Stowarzyszenie Nasza Zemia z siedzibą w Rewie  
i Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo z siedzibą 
w Gdyni skarg i wniosków do Wojewody Pomorskiego, Komi-
sarza Wyborczego, Państwowej Komisji Wyborczej, sądu itd.   
Taki niepotrzebny i nieuzasadniony rozgłos nie służy dobrze 
wizerunkowi Gminy Kosakowo.

Uprawnionych do głosowania było 8.681 mieszkańców 
Gminy. Do urn poszło 2.828 osób, tj. 32,57%. Oddano 2.816 
głosów ważnych i 11 głosów nieważnych.

Na TAK było 2.680 osób (30,87%) ,        na NIE 136 osób (1,57%). 
Jak głosowano w poszczególnych obwodach (frekwencja):

Obwód Nr 1 (Mechelinki i cz. Mostów) – 42,33%, Nr 2  
(cz. Mostów) – 48,80%, Nr 3 (Rewa) 43,40%, Nr 4 (Pierwo-
szyno) – 42,10%, Nr 5 (Kosakowo) – 29,27%, Nr 6 (Dębo-
górze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz) – 25,25%,  
Nr 7 (Pogórze) – 16,87%, Nr 8 (Suchy Dwór) – 30,05%.

Frekwencja w referendum wyniosła 32,57%  co ozna-
cza, że referendum było ważne. Wynik referendum zobo-
wiązuje Radę Gminy Kosakowo do uchylenia uchwały, o któ-
rej mowa w pytaniu referendum. 

 "Frekwencja w przeprowadzonym w niedzielę 24 listopa-
da br. referendum jest dla mnie dowodem dojrzałości miesz-
kańców do współodpowiedzialności za naszą gminę. Ponad 
30% udział w głosowaniu pozwolił na skuteczne wykorzysta-
nie narzędzia, jakie dała nam demokracja. Przyjmuję wolę tej 
większości. 
 Życzyłbym sobie i Państwu, żeby ta zapoczątkowana 
aktywność mieszkańców i frekwencja przejawiała się na ze-
braniach wiejskich, konsultacjach wyłożonych miejscowych 
planów i innych decyzji. Na zasadzie - nic o nas bez nas."

                                                    Jerzy Włudzik Wójt Gminy Kosakowo

W terminie 7 dni od dnia podania wyników referendum do 
wiadomości publicznej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego każdy uprawniony do wzięcia udziału  
w referendum mieszkaniec Gminy może wnieść protest do 
Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podstawą wniesienia protestu 
jest zarzut dopuszczenia się naruszenia przepisów ustawy, 
które mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum. 
Sąd  rozpatruje protest w ciągu 14 dni. Po upływie tych ter-
minów, gdy referendum stanie się prawomocne, Rada Gminy 
Kosakowo zobowiązana jest podjąć niezwłocznie czynności 
w celu  uchylenia uchwały, będącej przedmiotem referendum. 
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Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych

           powyżej 3,5 do 5,5 610.00

           powyżej 5,5 do 9 włącznie 935.00

           powyżej 9 i poniżej 12 ton 1.093.00

1.  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita 
w tonach 

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż oś (osie)jezdna (e)z zawieszeniem pneumatycznym inne systemy zawieszenia 

Dwie osie

12 15 1. 820.00 1.910.00

15 2. 018. 00 2.128.00

Trzy osie

12 23 2.170,00 2.236.00

23 2.284.00 2.344. 00

Cztery osie i więcej

12 29 2.394. 00 2.506. 00

29 2.394.00 2.725. 00

2.  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych

            od 3,5 i poniżej 12 1.368.00

3. Ciągniki siodłowe i  balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  
 masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 
( w tonach )

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za  równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12 31 1.694.00 1.878.00

31 1.910.00 2.156.00

Cztery osie i więcej

12 40 2.115.00 2.115.00

40 2.380.00 2.815.00

4. Ciągniki siodłowe i  balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  
 masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych

            od 7 i poniżej 12 1.098.00

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  
 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż oś jezdna  ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym  
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12 1.368.00 1.422.00

Dwie osie

12 28 1.477.00 1.532.00

28 38 1.586.00 1.640.00

38 1.856.00 1.910.00

Trzy osie i więcej

12 1.368.00 1.456.00

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub  
 wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
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1. Uchwała nr XLIX/81/2013 w sprawie zmiany Uchwały Rady  
 Gminy Kosakowo XXXII/23/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku  
 w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w obrębie geode- 
 zyjnym PIERWOSZYNO    na terenie gminy Kosakowo.
2. Uchwała nr XLIX/82/2013 w sprawie powołania Gminnej Komi- 
 sji ds. referendum lokalnego.
3. Uchwała nr XLIX/83/2013 w sprawie zaopiniowania projektu  
 planu aglomeracji Gdynia.
4. Uchwała nr XLIX/84/2013 w sprawie stawek podatku od środ- 
 ków transportowych.
5. Uchwała nr XLIX/85/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  
 do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
6. Uchwała nr XLIX/86/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji  
 Projektu drogowego pod nazwą „Przebudowa i remont dróg po- 

 wiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci  
 drogowej w Powiecie Puckim” i udzielenia Powiatowi Puckiemu  
 pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontów  
 dróg powiatowych.
7. Uchwała nr XLIX/87/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo.
8. Uchwała nr XLIX/88/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na  
 rok 2013. 
9. Uchwała nr XLIX/89/2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwią- 
 zywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata  
 2014-2020.

Szczegółowy wykaz podjętych uchwał oraz ich treść dostępna jest na stronie 
www.kosakowo.pl - zakładka Uchwały.

Uchwały podjęte na XLIX  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 28 października 2013 roku

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych

             mniejsza niż 30 1.098.00

          równej lub większej niż 30 1.682.00

7. Od autobusów w  zależności od liczby miejsc do siedzenia:

W myśl art.20 ust.1 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. 
zm) górne granice stawek  kwotowych obowiązujące w da-
nym roku podatkowym  ulegają corocznie zmianie na następ-
ny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
cen towarów i usług  konsumpcyjnych w  okresie pierwszego 
półrocza roku, w którym ulegają zmianie, w stosunku do roku 
analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski „ w termi-
nie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust.3 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych).
Zgodnie z dyspozycją art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy,  

w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od 
środków transportowych (z tym, że stawki te nie mogą na 
podstawie art.20 ust.2 przekroczyć rocznych stawek ogłoszo-
nych przez Ministra Finansów). 
4/ obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podat-
ku rolnego na 2014 r. Obniżono cenę skupu  żyta  do celów 
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 18 października 
2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  11 kwar-
tałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2014 (M.P. z dnia 22 października 2013 r. poz.814), 
z kwoty  69,28 zł.  za   jeden kwintal żyta  do kwoty  62,00 zł. 
za jeden kwintal żyta.”

SPRAWOZDANIE  z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 9.10. – 28.10.2013r. 

I. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1.  Podpisanie w dniu 3 października 2013r. aktu notarialnego  
 w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Warońskiego w Gdy- 
 ni – nieodpłatne nabycie przez Gminę Kosakowo prawa wła- 
 sności działki drogowej nr 88/84 o pow. 97 m2, położonej  
 w miejscowości Kosakowo przy ul. Słonecznikowej.
2.  Przedłużenie do 3 lat dwóch umów dzierżawy na tereny gmin- 
 ne i 1 umowy poddzierżawy do dnia 31 grudnia 2013 r. na teren  
 Skarbu Państwa w celu zagospodarowania plaż nadmorskich  
 z możliwością poddzierżawiania podmiotom prowadzącym  
 sezonową działalność gospodarczą oraz na utworzenie nowej  
 bazy żeglarskiej w Rewie (boisko sołeckie).
3.  W dniu 19 września 2013 roku odbyło się XIII posiedzenie Komisji  
 Mieszkaniowej. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie wnio- 
 sków, które wpłynęły od ostatniego posiedzenia Komisji oraz za- 
 jęcie się bieżącymi sprawami związanymi z mieszkaniowym za- 
 sobem Gminy Kosakowo. Komisja postanowiła o pozytywnym  
 zaopiniowaniu dwóch wniosków o przyznanie mieszkań z rezerwy  
 mieszkaniowej. Dwa wnioski odrzucono, a dwie osoby wpisano na  
 listę oczekujących na przyznanie mieszkania socjalnego.
4.  Ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości:

•	 Działka nr 1202 o powierzchni łącznej 0,1544 ha obręb Mosty  
 w kwocie 5175 zł
•	 Działka	 nr 1/6 o powierzchni łącznej 0,9963 ha obręb  
 Pierwoszyno w kwocie 11.350  zł
•	 Działka	 nr 988/4 o powierzchni łącznej 0,4700 ha obręb  
 Kazimierz w kwocie 330  zł
•	 Działka	nr 94 o powierzchni łącznej 2,5100 ha obręb Dębogórze  
 w kwocie 10.025  zł
•	 Działka	 nr 88/90 o powierzchni łącznej 0,7352 ha obręb  
 Kosakowo w kwocie 5125  zł

1. W wyniku przetargu na Udzielenie i obsługa długotermi- 
 nowego kredytu bankowego w wysokości 4 825 000 zł.  
 Nawierzchnie dróg na terenie Gminy Kosakowo zawar- 
 to umowę z Konsorcjum Banków: Bank Rumia Spółdzielczy  
 z siedzibą w Rumi oraz Bank Spółdzielczy z siedziba  
 w Pucku, wartość umowy to 1 491 195,34 zł.
2.  W wyniku przetargu na Opracowanie projektu zmiany MPZP  
 wsi Dębogórze Wybudowanie. zawarto umowę z firmą Steelarte  
 Krzysztof Pawlikowski z Gdyni, wartość umowy to 9 840 zł.  
3.  W wyniku przetargu na Budowę kanalizacji sanitarnej  
 w ul. Cedrowej w Mostach,  zawarto umowę z firmą  
 PHU GAZ-RUR Katarzyna Trepczyk z Pogórza. wartość 
 umowy to 228 567,42 zł. 
4.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na Odbieranie odpadów  
 komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  
 Kosakowo, termin składania ofert mija 25.11.2013 r. o godz. 10:00.
5.  Ze względu na brak ofert unieważniono przetarg nieograniczo- 
 ny na Nawierzchnię ul. Wałowej.
6.  W wyniku negocjacji przeprowadzonych w trybie zamówienia  
 z wolnej ręki (w ramach zamówień uzupełniających) zawarto  
 umowę na Zwiększenie nawierzchni drogi gminnej ul. Złote Pia- 
 ski w Kosakowie z firmą Usługi Transportowe Adam Chlecho- 
 wicz z Kiełpina, wartość umowy to 26 885,70 zł.

•	 Działka	 nr 88/141 o powierzchni łącznej 2,4348 ha obręb  
 Kosakowo w kwocie 4.300 zł
•	 Działki	nr 1115 oraz 1116/1 o powierzchni łącznej 1,2435 ha  
 obręb Dębogórze w kwocie 18.450 zł
•	 Działka nr 1148/17 o powierzchni łącznej 0,0870 ha obręb  
 Mosty w kwocie 3.525 zł
•	 Działka	 nr 88/58 o powierzchni łącznej 0,5038 ha obręb  
 Kosakowo w kwocie 6.550 zł
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Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zgodnie z Art. 111 ust. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 
r. poz. 1356): Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alko-
holowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 
31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszcze-
gólnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży  
w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo, udzielając 50% pomocy 
finansowej Zarządowi Powiatu Puckiego (ul. Wiejska jest drogą po-
wiatową), możliwy był remont nawierzchni asfaltowej długości 750 
m na odcinku Kosakowo- Pogórze. Dodatkowo  m.in. usunięto krzaki 
i odrosty, wyregulowano wysokości zjazdów i zatok, a także wymie-
niono nawierzchnię części chodników. Dodatkowo wybudowano 
wyspowe progi zwalniające w ciągu drogi powiatowej w obrębie 
Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego.

Urząd Gminy Kosakowo informuje, że przetarg na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Kosakowo wygrała firma Przedsiębiorstwo Usług 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy 
Kosakowo,  przypominamy, że na nieruchomościach zamieszkałych istnieje obowiązek groma-
dzenia komunalnych odpadów zmieszanych w odpowiednich pojemnikach. 
Każdy właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie zapewnić sobie pojemnik do gro-
madzenia odpadów zmieszanych. Pojemnik można zakupić w sklepie lub wydzierżawić od 
dowolnej firmy wywozowej na podstawie odrębnej umowy. Osoby dotychczas dzierżawiące 
pojemniki na czas nieokreślony od firm Metalpol Sp.j. lub ZOM Strach mogą je dalej dzierżawić 
na warunkach wskazanych w zawartej umowie. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani dzier-
żawą od firmy PUK Rumia, szczegółowe informacje mogą uzyskać pod nr tel. (58) 671-03-96.

Worki do odpadów segregowanych będą dostarczone przez nową firmę wywozową do  
1 stycznia 2014 r. – po 3 komplety na każde gospodarstwo domowe. Przy kolejnych odbiorach 
odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem wywozu,  firma wywozowa zostawi 
pusty worek za każdy odebrany zapełniony, w stosunku 1:1 (1 pusty worek za 1 pełny). Odpady 
segregowane należy wystawić dzień przed planowanym wywozem przed posesję w zapełnio-
nych i związanych workach.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

II ETAP REMONTU NAWIERZCHNI UL. WIEJSKIEJ ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jako wartość brut-
to sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną 
przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość 
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawio-
na w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej 
za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzo-
wym – na zasadach określonych w art. 11 ust. 5 i 6 w/w ustawy.

L.p. Rodzaj sprzedanych napojów  
alkoholowych 

Opłata podstawowa pobierana  
w przypadku gdy wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych nie przekro-

czyła progu ustawowego 

Opłata podwyższona pobierana w przypadku 
gdy wartość sprzedaży napojów alkoholo-

wych przekroczyła próg ustawowy 

1. o zawartości do 4,5% alkoholu  
oraz piwa 

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata 
wynosi 525 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata 
wynosi 525 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata 
wynosi 2 100 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim 

Z uzyskanych oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu możliwe 
było wykonanie dodatkowych prac związanych z poprawą niektó-
rych zjazdów. Ich zakres uzgodniono i realizowano zgodnie z wy-
tycznymi wójta gminy.

Wójt wraz z Radnymi Gminy Kosakowo dziękują Staroście Powiatu 
Puckiego p. Wojciechowi Dettlaff, za to, iż wśród wielu zadań in-
frastrukturalnych jakie są do zrobienia w naszym powiecie, znalazł 
środki, by zrealizować wspólnie remont ulicy Wiejskiej.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

POJEMNIKI I WORKI

Na podstawie art. 111 ust. 7, terminy do wnoszenia  opłat to: 
I rata do 31 stycznia, II rata do  31 maja, III rata do  30 września 
danego roku kalendarzowego
Konsekwencją niedokonania opłaty, a także niezłożenia oświadcze-
nia w powyższych terminach jest wygaszenie zezwolenia (art. 18 
ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi). W przypadku przedstawienia fałszywych danych  
w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie. Przedsiębior-
ca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty  

w określonych terminach może wystąpić z wnioskiem o wydanie no-
wego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszyb-
sze złożenie tych oświadczeń (najlepiej do połowy stycznia), 
tak aby zostawić czas na wyliczenie i zapłatę pierwszej raty 
za rok 2014 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi. Firma będzie działała na 
terenie gminy od 1 stycznia 2014 r.
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Zakończono inwestycję w ramach realizacji projektu pn: „Staw 
integruje – zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem  
w miejscowości Pierwoszyno, współfinansowanego ze środ-
ków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013”. 
Projekt miał na celu: zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkań-
ców w zakresie rekreacji oraz integracji społecznej przez zagospoda-
rowanie stawu wraz z otoczeniem oraz wyposażenie infrastruktury 
rekreacyjnej (w tym outdoor fitness).

GOSPODARKA ODPADAMI
GOSPODARKA ODPADAMI - Przypomnienie  o korektach dot. wywozu nieczystości !!! 
Szanowni Mieszkańcy

W związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (podstawa prawna: Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z póź. zm. i Ustawa z dnia 25.01.2013r. o zmianie Ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013r., poz. 228), przypominamy o konieczności złożenia korekty de-
klaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ze wskazaniem zużycia wody za rok 2013 w celu 
zaktualizowania bieżącego zużycia. W momencie złożenia korekty wysokość opłaty ulegnie zmianie.

Druki deklaracji można pobrać w budynku Urzędu w pok. 04 
lub na stronie  www.kosakowo.pl w zakładce Gospodarka od-
padami. Na dole strony w załącznikach znajdują się pliki do 
pobrania.

Wypełnioną i podpisaną korektę należy dostarczyć do Urzę-
du Gminy Kosakowo w pok. 04 lub doręczyć listownie na ad-
res Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Ko-
sakowo.

Zapraszamy nad Staw w Pierwoszynie

Zimowe  utrzymanie dróg powiatowych
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  
w celu uniknięcia zgłaszanych wątpliwości uprzejmie infor-
muje, że zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zostaną 
objęte wyłącznie nawierzchnie jezdni dróg powiatowych.

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst 
jednolity Dz.. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt. 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 

położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Należy jednak nadmienić, że zgodnie z orzecznic-
twem sądowym (np. wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Gdańsku I ACa 1542/06 z 27.03.2007 r.) „…przy 
wykładni użytego w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. 
pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać po-
dejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez 
co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym 
bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, 
znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od gra-
nicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym 
chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych in-
nych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejno-
ści mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie.”

Projekt
współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mały ruch graniczny
Jak nas informuje Straż Graniczna we Władysławowie, uległa zmianie 
interpretacja zapisów umowy zawartej pomiędzy rządami Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej o małym ruchu granicznym.
W świetle obecnej interpretacji, osoby przebywające w ramach 
małego ruchu granicznego są uprawnione do przemieszczania się 
jednostkami rekreacyjno-sportowymi po morskich wodach we-
wnętrznych oraz morzu terytorialnym bezpośrednio przylegającym 

do strefy przygranicznej. Dotyczy to również osób wypływających 
w rekreacyjne rejsy wędkarskie na pokładzie kutrów rybackich, jeżeli 
przemieszczają się one pomiędzy portami znajdującymi się w grani-
cach tej strefy lub powracają do portu, z którego wypłynęły.
Powyższe oznacza, że Straż Graniczna zaprzestaje podejmowa-
nia czynności związanych z naruszeniem zasad pobytu w ramach 
małego ruchu granicznego, wobec osób, które poruszają się po 
morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym w sposób 
opisany wyżej.

Przypomnienie  o korektach dot. wywozu nieczystości!!              

Szanowni Mieszkańcy, 

 

W związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2012 r., 
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korekty deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ze 

wskazaniem zużycia wody za rok 2013 w celu zaktualizowania bieżącego zużycia. 

W momencie złożenia korekty wysokość opłaty ulegnie zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ/LUTY 2014 r. 

Złożenie korekty 
deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Należność za I kwartał 
2014 r. należy uiścić według 

nowej stawki 

Należność za I kwartał 
2014 r. należy uiścić według 

stawki obliczonej w 
poprzedniej deklaracji 

Zmiana wysokości opłaty 
zostanie rozliczona przy 
płatności następnej raty 

Przed 15.01.2014r. 

Po 15.01.2014r. 

Informujemy również, że opłaty za gospodarowanie odpada-
mi od 2014 r. należy wnosić kwartalnie:

•	 za	I	kwartał	do	15	stycznia	danego	roku,
•	 za	II	Kwartał	do	15	kwietnia	danego	roku,
•	 za	II	kwartał	do	15	lipca	danego	roku,
•	 za	IV	kwartał	do	15	października	danego	roku.

Ewentualne pytanie proszę kierować na adres mailowy odpady@ko-
sakowo.pl, odpady1@kosakowo.pl  lub pod nr tel. (58)660-43-46 .

W zakres projektu weszło: uporządkowanie i zagospodarowanie te-
renu wokół stawu w Pierwoszynie, wykonanie nasadzeń, krzewów  
i roślin zielonych, urządzenie trawników, ciągów komunikacji pieszej, 
oświetlenia oraz elementów wyposażenia terenu (m.in. ławki, kosze 
na śmieci) oraz montaż zestawu outdoor fitness, tj. zestawu do ćwi-
czeń siłowych na świeżym powietrzu.
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Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z Uchwałą  
Nr XXXIX/18/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28.02.2013r. zostały 
wyłączone z zasobu dróg gminnych publicznych: ul. Rzepakowa 
w Dębogórzu, ul. Broniewskiego, ul. Majakowskiego i część 

WYŁĄCZENIA Z ZASOBU DRÓG GMINNYCH

Wyłączenia z zasobu dróg gminnych

SPROSTOWANIE do artykułu „Zimowe utrzymanie dróg” na str. 9 Biuletynu Gminnego Kosakowo Nr 11/2013(październik) Wykaz dróg 
prywatnych, które nie będą odśnieżane w okresie zimowym 2013/2014

Ponadto informujemy , że na właścicielu drogi spoczywa obowiązek bieżących napraw, utrzymanie porządku 
oraz ewentualne ubezpieczenie. Gmina Kosakowo nie może ponosić wydatków na nieruchomości nie 

stanowiące własności Gminy Kosakowo np. remonty, przebudowa, budowa).

ul. Konopnickiej – działka nr 128/2 w Pogórzu. W związku 
z powyższym, Wójt nie jest zarządcą tych dróg i obowiązek utrzy-
mania bieżącego, jak i zimowego w/w ulic, ciąży na właścicielach 
terenu. Gmina nie będzie odśnieżała tych dróg w okresie zimowym 
2013 /2014 r. 

Lp Nazwa ulicy Nr działki / drogi Długość / mb Przebieg / lokalizacja
Dębogórze

1. Jęczmienna 114/2 110 od uL.Chmielnej dalej ślepo + dz.113/6 i 113/8

2. Łubinowa 153/3 i /11 100 od ul.Roślinnej dalej ślepo

3. Rzepakowa 210/51 335 od ul.Owocowej dalej wokół

4. Żytnia cz. 116/3 27 od ul.Okopowej dalej ślepo

Razem w mb: 572

Kosakowo

1. Gerberowa 164/25 i + 94 od ul.Makowej dalej ślepo + dz.164/46, 164/45

2. Irysowa 165/1 40 od ul.Chrzanowskiego dalej ślepo

3. Jaśminowa 143/22 i 141 od ul.Żeromskiego dalej ślepo + 

4. Liliowa 165/14 47 od ul.Chrzanowskiego dalej ślepo

6. Rumiankowa 164/75 130 od ul.Konwaliowej dalej ślepo

Razem w mb: 534

Mechelinki

1. Szyprów 12 KD 80 od ul.Klifowej, dz.nr 150/2

Razem w mb: 80

Pierwoszyno

1. Brylantowa 400 od ul.Wiśniowej dalej ślepo

2. Imbirowa 57/132 120 od ul.Ogrodników do ul.Renklodowej

3. Nektarowa 46/22 200 od ul.Kaszubskiej dalej ślepo

4. Porzeczkowa 3/7 80 od ul.Kaszubskiej dalej ślepo

5. Wschodnia 88/13 62 od ul.Północnej

6. Zachodnia 88/14 61 od ul.Północnej

Razem w mb: 923

Pogórze

1. Broniewskiego 114/44 i + 203 od ul.Szkolnej do Słowackiego, 114/94

2. Lotnicza 218/25 153 od ul.Zielonej dalej ślepo

3. Majakowskiego 114/23 155 od ul.Szkolnej do ul.Słowackiego

4. Śliwińskiego 78/74 350 od ul.Kościuszki do ul.Czechowicza

5. Wybickiego 27/12 161 od ul.Wiejskiej dalej ślepo

6. część ul. Konopnickiej 128/2 114 od ul. Sienkiewicza

Razem w mb: 1 136

Rewa

1. Jantarowa 16 105 od ul.Morskiej dalej ślepo

2. Kaprów 309 108 od ul.Morskiej dalej ślepo

3. Sieciowa 325 158 od ul.Morskiej dalej ślepo

4. Szkutnicza 315 125 od ul.Morskiej dalej ślepo

5. Tatarska 80/7 80 od ul.Morskiej dalej ślepo

6. Wioślarska 340 212 od ul.Morskiej dalej ślepo

Razem w mb: 788
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Z ŻYCIA SOŁECTW
DĘBOGÓRZE
W 2014r. powstanie obelisk w Dębogórzu. W dniu 16.08.2013 na 
zebraniu Rady Sołeckiej powołano Komitet ds.  powstania przy parkin-
gu ulicy Pomorskiej obelisku „Głazu” z tablicą upamiętniającą ks. Radke-
go i Wójta Radtkego, mieszkańców Dębogórza. 
Skład komitetu: Józef Melzer – Sołtys, Prezes Stowarzyszenia GKS-GK, 
Teresa Kaleta Stryczek – członek Rady Sołeckiej, Piotr Dymon – członek 
Rady Sołeckiej, Jerzy Włudzik – Wójt Gminy Kosakowo.

KONCERT KOLĘD
Sołtys i rada sołecka wsi Dębogórze, Chór Morzanie oraz Wójt Gminy Kosakowo zapraszają do 
Domu Kaszubskiego w Dębogórzu na „Koncert Kolęd”, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 

(sobota) 2013 roku o godz. 16:00 (przy kawie).

Wynik zbiorki publicznej Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Mosty z siedzibą w Mostach
Zbiórkę publiczną w formie zbierania ofiar do puszek kwestarskich, 
w tym także z loterii fantowej podczas Święta Tabaki w Dębogórzu 
w dniu 7.09.2013r. i  otwarcia boiska sportowego w Pogórzu, przy  
ul. Szkolnej w dniu 14.09.2013r. przeprowadzono na podstawie de-
cyzji z dnia 4.09.2013r. Wójta Gminy Kosakowo Nr OO.5311.2.2013.KS.

Z loterii uzyskano – 1.651 zł., w puszkach kwestarskich 
uzbierano 652,74 zł., co razem dało kwotę 2.303,74 zł. Środ-
ki te przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla UKS, 
co potwierdzono fakturą.

Po Halloween
Wzorem lat ubiegłych, w gminie Kosakowo, hucznie obchodzono, 
coraz bardziej popularne w Polsce, święto Halloween. Po zaobserwo-
waniu jego przebiegu, pragnę zachęcić wszystkich do refleksji nad 
zachowaniami, które mogły przynieść szkodę innym mieszkańcom. 
Z przykrością stwierdzam, iż wiele domów i mieszkań zostało uszko-
dzonych oraz zanieczyszczonych z powodu obchodów ww. święta.. 

Na przyszłość proszę też o ostrożność w obchodach wspomnia-
nej imprezy oraz o celebrowanie w sposób kulturalny, nie niosący 
za sobą ujemnych konsekwencji dla innych. Rodziców proszę, aby  
w ten dzień zwrócili szczególną uwagę na to, co robią ich dzieci,  
a młodzież o rozwagę w podejmowaniu działań. 

Apel radnej Roszak z Suchego Dworu

PAMIĘTAJ od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie 
oraz zdrowie i życie naszych bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagroże-
nie zatrucia czadem. Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak 
niebezpieczny?
Tlenek węgla (czad) jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka 
(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Blokuje dostęp tlenu 
do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciał-
kach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych 
dawkach) śmierć przez uduszenie.
Objawami zatrucia czadem jest ból głowy, mdłości, wymioty, osłabie-
nie mięśni, apatie, zapaść, utrata przytomności. Przy wysokich stęże-
niach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez 
objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego 
oraz ostrej niewydolności układu krążenia. Objawy zatrucia mogą być 
czasami mylone z grypą lub zatruciem pokarmowym.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy: 
 przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie  
 szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne  
 czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego  
 ciągu powietrza,
 użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa  
 się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia  
 w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych  
 należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub im- 
 portera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu za- 
 wierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz prze- 
 znaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność  
 działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wie- 
 le bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych  

 w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykła- 
 danie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; je- 
 śli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wy- 
 żej wspomnianego otworu lub kratki,
 często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces  
 spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a naj- 
 lepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
 nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów gło- 
 wy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspie- 
 szenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem,  
 że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natych- 
 miast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy  
 i zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
 zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych  
 przypadkach wybijając szyby w oknie,
 wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie  
 stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypad- 
 ku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie  
 akcji służbom ratowniczym,
 wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 jak najszybciej podać tlen,
 jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję  
 serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  
 metodą usta - usta oraz masaż serca,
 nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub do- 
 rosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazien- 
 ce lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania  
 pierwszej pomocy.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kosakowie OSTRZEGA Czad – cichy zabójca. BADŹ CZUJNY!
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W dniach od 8 do 10 listopada br. gościliśmy w naszej gminie de-
legację z partnerskiej niemieckiej gminy związkowej Ruwer. W ra-
mach wizyty, burmistrz Ruwer Bernhard Busch oraz towarzyszący 
mu samorządowcy, mieli okazję przyjrzeć się z bliska gminnym in-
westycjom oraz poznać naszą kulturę i tradycje. Goście z Niemiec 
wizytowali Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo, budujący się Port Ry-
backi w Mechelinkach, nowe przedszkole w Dębogórzu, byli obecni 
podczas treningu młodych piłkarzy z Gminnego Klubu Sportowego 
Sztorm Mosty na nowo utworzonym kompleksie boisk piłkarskich 
w Złotych Piaskach. Szczególnie interesująca okazała się wizyta  
w domowym muzeum u Państwa Dzięgielewskich z Kazimierza, 
którzy mogą poszczycić się imponującą ilością przedmiotów zwią-
zanych ze wspólną historią Polski i Niemiec.

Jednym z punktów programu był udział w konferencji pt. „Gęsi i ryby 
– żywność wysokiej jakości dziedzictwem kulinarnym powiatu puc-

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach, przy ul. Szkolnej 16 odbędzie  
się zbiórka kolorowych nakrętek. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na 
zakup wózka inwalidzkiego dla Mateusza. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się 
do akcji ipomocy chłopcu.

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na ewentualne pytania  można uzyskać  
u Pani Lucyny Sorn – lt.sorn@wp.pl lub w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 04 – odpa-
dy@kosakowo.pl, odpady1@kosakowo.pl tel. (58)660-43-46.

„A nakrętkę podaruj Mateuszowi!”

Wizyta samorządowców z partnerskiej gminy Ruwer (Niemcy)

kiego”, realizowanej w ramach imprezy X Piknik w gęśniku.  Konfe-
rencja była okazją do zaakcentowania znaczenia naszych produktów 
regionalnych.  Wśród znawców tematu, prelegentów m.in. z Akade-
mii Morskiej w Gdyni, głos zabrali starosta powiatu puckiego Woj-
ciech Dettlaff, starosta powiatu Trier – Saarburg Gunter Schartz oraz 
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzej Styn.

O znaczeniu rybołówstwa kultywowanego w naszej gminie z poko-
lenia na pokolenie i budowanej Przystani Rybackiej w Mechelinkach 
wspomniał zebranym Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek, 
a wszystkich gości przywitał inicjator konferencji i Pikniku w Gęśniku 
Andrzej Dzienisz. Po oficjalnej części spotkania, samorządowcy mieli 
okazję także wymienić się spostrzeżeniami z poseł na Sejm RP Kry-
styną Kłosin.

Wizyta delegacji zza naszej zachodniej granicy zaowocowała nowy-
mi pomysłami oraz szerszym spojrzeniem na dalszą współpracę. 

Złote i Diamentowe Gody
W dniu 24.10.br w Restauracji „Kaszubska” w Kosakowie odbyła się 
uroczystość Złotych i Diamentowych Godów”, które obchodziło kil-
ka par, mieszkańców naszej Gminy. Zgodność i trwałość małżeństwa 
honorowana jest przez Prezydenta RP „Medalem za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”. Przyznanymi przez Prezydenta medalami Jubila-
tów dekorował Wójt Gminy. W serdecznej atmosferze były gratula-
cje, kwiaty, życzenia oraz pamiątkowe dyplomy.

W uroczystości 50-lecia udział wzięły następujące pary:

1. Hildegarda i Józef Hallmann z Rewy
2. Natalia i Marian Kucharzak z Dębogórza
3. Jadwiga i Antoni Luboccy z Rewy
4. Agnieszka i Grzegorz Miszewscy z Pogórza
5. Urszula i Zygmunt Miszewscy z Mostów
6. Aniela i Władysław Toruńczak z Dębogórza Wybudowania
7. Anna i Edmund Wojtunik z Pierwoszyna
8. Danuta i Franciszek Wójcik z Rewy.

Natomiast 60-lecie ślubu obchodzili Państwo Klara i Franciszek 
Kierszka z Rewy.
Dostojnym Jubilatom składamy gratulacje i życzymy pomyślności  
i szczęścia na wiele wspólnych lat.



10 BIULETYN GMINNY KOSAKOWO  13/2013KULTURA

funkcję prezesa OSP Kosakowo, nagrodził Emiliana Pawłowskie-
go, Norberta Zioło, Michała Seweryna, Olimpię Nadolską, 
Andrzeja Śliwińskiego, Janusza Stasiaka, Kamila Klokę, Łuka-
sza Krzyżańskiego, Bartosza Klokę, Krzysztofa Nawrockiego, 
Stanisława Tomeczkowskiego, Grzegorza Bławata, Henryka 
Tomeczkowskiego, Gracjana Trepczyka, Szymona Maliszew-
skiego, Mariusza Marka, Mieczysława Karsznię. Specjalne wy-
różnienie – z okazji jubileuszu 15-lecia pracy w OSP Kosakowo otrzy-
mał komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Michał Kulig.

Wójt Gminy Kosakowo został uhonorowany medalem Zasłużony dla 
Policji. Medal wręczył Komendant Powiatowy Policji w Pucku Piotr 
Bolin. 

W programie znalazły się występy: Kaszubskiego Regionalnego 
Chóru Morzanie, duetu Jarosława Wyrzykowskiego (obój) oraz Na-
talii Kasperczyk (wiolonczela), Tercetu Wokalnego Mayol z Kołobrze-
gu – laureatek nagrody Grand Prix tegorocznego Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej w Kosakowie.    Imprezę tradycyjnie prowadziła Anna 
Padée-Kruszczak. 

Tradycyjnie już, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w czasie 
uroczystego koncertu poprzedzającego Święto Niepodległości, jaki 
odbył się 10 listopada, Wójt Gminy Jerzy Włudzik uhonorował Zło-
tymi Kłosami osoby, które swoją postawą społeczną i pracą tworzą 
tradycję oraz kulturę naszej Gminy. To prestiżowe wyróżnienie Wójta 
wręczane jest za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych, 
promowanie Gminy i jej społeczności.

W tym roku statuetki otrzymali: Maria Zielińska, Danuta Klim-
czyk, Adam Pop, ks. kanonik Stanisław Jarzembski, Wiktoria 
Śliwińska, Regina i Andrzej Ranachowscy, Julita i Jacek Hej-
mowscy.
Akademia z okazji Święta Niepodległości jest także okazją do na-
grodzenia wyróżniających się strażaków ochotników, którzy niejed-
nokrotnie przychodzili nam z pomocą. Wójt, pełniący jednocześnie 

WYDARZENIA KULTURALNE
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Złote Kłosy 2013



11BIULETYN GMINNY KOSAKOWO 13/2013 KULTURA
VIII Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości
Deszczowa aura nie przeszkodziła, by na starcie VIII Gminnych 
Biegów z okazji Święta Niepodległości, organizowanych przez 
Wójta Gminy, stanęła rekordowa liczba uczestników. Ponad 180 za-
wodników stawiło się 11 listopada br. na trasie Turystycznego Szla-
ku Północnych Kaszub. Patronat nad imprezą objął Związek Miast  
i Gmin Morskich. Dla najlepszych przewidziano wspaniałe nagrody, 
natomiast na wszystkich uczestników czekały przepyszne rogaliki 
świętomarcińskie.

Na podium w poszczególnych kategoriach wiekowych stanęli tacy 
nasi mieszkańcy, jak: Zofia Michałowska (Pierwoszyno), Szymon Ko-
zielski (Mosty), Mateusz Kowalewski (Pierwoszyno); Barbara Grzybek 
(Pogórze), Magdalena Grzelak (Kosakowo), Radosław Nowicki (Kosa-
kowo), Tomasz Jęczmień (Pogórze), Oliwia Neufeld (Pierwoszyno), 
Mikołaj Gabor (Mosty), Tatiana Kukiełko (Mosty), wśród mieszkańców 
najlepszy okazał się Radosław Styn (Dębogórze).
Szczególne podziękowania należą się sponsorowi Biegów – firmie 
Decathlon z Rumi.

DOROCZNE ZADUSZKI MORSKIE W REWIE WYNIK ZBIORKI PUBLICZNEJ NA CELE 
STATUTOWE STOWARZYSZENIA NA 
RZECZ DZIECI ARTYSTYCZNIE 
UZDOLNIONYCH GMINY KOSAKOWO

FUNDACJA „DORASTAć”
Zaduszki Morskie, rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
w Rewie celebrowaną przez księdza kanonika Stanisława 
Jarzembskiego. Po mszy wysłuchaliśmy krótkiego recitalu 
fortepianowego w wykonaniu Karola Dettlaffa, a następnie 
nastąpił przemarsz ulicami Rewy na Ogólnopolską Aleję Za-
służonych Ludzi Morza, gdzie pod Krzyżem Morskim złożo-
no kwiaty oraz znicze. Wójt, Proboszcz Parafii w Rewie oraz 
zastępca komendanta Garnizonu Gdynia Marynarki Wojennej 
RP kmdr ppor Krzysztof Walkowiak, rzucili wieniec na wody 
Zatoki Puckiej. 
W tym miejscu pragniemy podziękować Kompanii Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kosakowa za 
pomoc i udział w uroczystości. 

Zbiórkę publiczną w formie zbierania ofiar do puszki kwestarskiej 
podczas Festiwalu Piosenki Żołnierskiej oraz Akademii Święta Nie-
podległości w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w 2012 oraz 
2013 roku,  przeprowadzono na podstawie decyzji z dnia 23 wrze-
śnia  2012r. Wójta Gminy Kosakowo Nr 00.5311.7.2012.KS
Z  kwesty uzyskano –  kwotę 1.233,60 zł

Fundacja DORASTAĆ zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy 
chętnie pomogą dzieciom, które nie radzą sobie z nauką przy od-
rabianiu zadań domowych. Kontakt: fundacjadorastac@gmail.com, 
tel: 501-416-520.

Przemówienie Wójta Jerzego Włudzika z okazji Święta Niepodległości
Szanowni Zebrani,
jak co roku, w przeddzień 11 listopada spotykamy się na uroczystości poświęconej odzyskaniu niepodległości - świę-
cie urodzin naszej Ojczyzny. Już 95 lat możemy się cieszyć i świętować. Nie musimy ukrywać naszych barw narodo-
wych, naszego orła, który od 95 lat jest wolny. To wszystko mamy dzięki wielu Polakom walczącym o niepodległość w 
ciemnych dniach dla Polski i latach zaborów. W naszej małej Ojczyźnie oddajemy w tym dniu cześć Józefowi Klebbie  
i Antoniemu Abrahamowi – kaszubskim działaczom niepodległościowym. Największe jednak zasługi w przywróce-
niu umiłowanej Ojczyzny, po 123 latach nieistnienia jej na mapie Europy, oddajemy Marszałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu.  To on 11 listopada 1918 roku przejął władzę wojskową i cywilną i ogłosił niepodległość Polski. Dziękujemy 
Ci Marszałku! W maju 1935 r.. po śmierci Józefa Piłsudskiego, żegnały go tłumy Polaków. U wrót katedry na Wawelu 
padły słowa prezydenta Mościckiego „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala 
korona, a dłoń nie dzierży berła, a królem był serc i władcą woli naszej. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. 
Zróbmy wszystko byśmy bezcennego kruszcu cnót przez Niego pozostawionych nie uszczuplili, niczego z wielkiego 

po nim dziedzictwa nie uronili i byśmy duchowi jego troską za życia o losy Polski umęczonemu spokój w wieczności dali”.
Myślę, że nasze codzienne swary, kłótnie i pomówienia, tak w kraju, jak i - co bardzo boli - na szczeblach gminnym, własnym podwórku, nie dają 
spokoju wiecznego snu Marszałkowi i  bohaterom niepodległościowym.
Szanowni zebrani,
Odróbmy przy okazji tego święta ponownie lekcję historii. Przywróćmy cnoty, o które oni walczyli i które nam pozostawili.

RĚNK ROZMAJITOSCË
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Fundacja DORASTAĆ zapraszają na Rěnk Rozmajitoscë  

(rynek rzeczy używanych i domowego rękodzielnictwa), który odbędzie się  
w godzinach 9:30 - 15:00 w dniach 23.11.2013 w SP w Pogórzu,  

07.12.2013 w SP w Mostach, 14.12.2013 w SP w Dębogórzu.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą coś sprzedać i tych, którzy chcą kupować w atrakcyjnych 

cenach. Kontakt: fundacjadorastac@gmail.com lub
501-416-520.
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Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
1. XII (12:00) IV Turniej Tenisa Stołowego – Jesienne Mistrzostwa Gminy Kosakowo Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

6. XII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Gimnazjum Mosty Hala Sportowa w Mostach

7. XII IV Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej UKS Lider Dębogórze Sala Gimnastyczna w Dębogórzu

7. XII (14:00) Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

8. XII I kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14  o Puchar Wójt Gminy Gminy Kosakowo Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

11. XII „Jasełka” – przedstawienie i kiermasz świąteczny SP Pogórze SP Pogórze

13. XII Koncert Bożonarodzeniowy dla Rodziców i kiermasz świąteczny ZS-P w Mostach ZS-P w Mostach

13. XII Wystawa „Anioły na Święta” (grafiki i akwaforty) autorstwa Ewy Narloch-Kerszka Biblioteka Publiczna Biblioteka w Kosakowie

13. XII (17:00) Wieczór Św. Łucji ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

14. XII (17:00) Spotkanie z Kolędą Chór Morzanie, 
Sołtys Dębogórza, 

Wójt Gminy

Dom Kaszubski w Dębogórzu

15. XII II kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14  o Puchar Wójt Gminy Gminy Kosakowo Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

15. XII (18:00) Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo: Aleksander Dumas „Trzej Muszkieterowie” (premiera) Wójt Gminy,  
Teatr Młodzieżowy Gminy 

Kosakowo

Dom Kultury w Pierwoszynie

17. XII Kiermasz świąteczny ZS-PiSSM Dębogórze ZS-PiSSM Dębogórze

17. XII (18:00) Wigilia dla Seniorów Wsi Pierwoszyno Sołtys Wsi Pierwoszyno Dom Kultury w Pierwoszynie

19. XII (17:00) Koncert Świąteczny Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo i wystawa X Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych

Wójt Gminy,Młodzieżowy Chór, 
Biblioteka Publiczna

Dom Kultury w Pierwoszynie

29. XII (14:00) Przesłuchania do VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich Chór Morzanie, Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

29. XII (17:00) VIII Festiwal Kolęd Kaszubskich (27-29 XII: Puck – Chojnice – Pierwoszyno) Chór Morzanie, Wójt Gminy Kościół w Pierwoszynie

I – III, 2014 Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójt Gminy Gminy Kosakowo Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

11. I, 2014 Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 2002 „Sztorm Mosty Cup 2014” GKS Sztorm Mosty Hala Sportowa w Mostach

11. I, 2014 „Nordic Morsing” The North Event, Wójt Gminy Plaża w Rewie

12. I, 2014 XXII Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” Wójt Gminy Gmina Kosakowo

I, 2014 Gminny konkurs ortograficzny SP Pogórze SP Pogórze

21. I, 2014 Przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka SP Pogórze SP Pogórze

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; - Gminna Komisja Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel. 58 620 06 95; - Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie - tel. 58 735 46 56; - Gimnazjum w Mostach - tel. 58 679 23 90; - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny 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, Franciszek Sorn; - Kaszubski Regionalny Chór Morzanie – prezes, Wanda Krause: tel. 792 679 133; - GKS 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.

KALENDARZ IMPREZ  GRUDZIEŃ 2013- STYCZEŃ 2014

Wielkimi krokami zbliżają się już Święta, a zatem wszystkie 
dzieci: zarówno maluszki, jak i nieco starsze, zapraszamy na 
wspaniałą organizowaną przez Wójta Gminy Pana Jerzego 
Włudzika Zabawę Mikołajkową, która odbędzie się w sobotę 
7 grudnia 2013 r. od godz. 14:00 w Hali Sportowej przy 
Gimnazjum w Mostach. 

Na naszych milusińskich czekać będzie moc atrakcji: wielkie 
dmuchańce, pokaz iluzjonistyczny, gry, zabawy, konkursy oraz 
– dla najmłodszych dzieci (w wieku do 12 lat) – mikołajkowe 
upominki. Zabawa Mikołajkowa to doskonała okazja do prze-
brania się w fantazyjne stroje, do czego wszystkich bardzo 
zachęcamy.

Uwaga: przed wejściem na Halę obowiązuje zmiana obuwia. 
Rodziców prosimy o zabranie napojów dla dzieci.

ZABAWA MIKOŁAJKOWA DLA DZIECI 
Z GMINY KOSAKOWO
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Spektakl pt.  
Trzej muszkieterowie 
Alexandre’a Dumasa

TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO
Któż z nas nie zna opowieści o młodym i butnym Gaskończyku, który przy-
jeżdża prosto do Paryża, by zostać muszkieterem, i dosłownie natychmiast 
pakuje się w nie lada tarapaty: 
w sam środek międzynarodowej intrygi, której stawką jest pokój w Europie, 
honor Królowej Francji, a nade wszystko los najbliższych przyjaciół? Historia 
o prawdziwej przyjaźni, niespełnionych romansach, pojedynkach na szpady 
na śmierć i życie, intrygach dworskich, przebiegłości jednej z najbardziej zdra-
dliwych i morderczych kobiet, przy której Carmen, Lady Makbet, Fredegunda 
lub Kate z Na wschód od Edenu to zgoła niewiniątka… 

Na adaptację klasycznej powieści z gatunku płaszcza i szpady 
– premierę Trzech Muszkieterów Alexandre’a Dumasa, 
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo zaprasza wszystkich chętnych w nie-
dzielę 15 grudnia o godz. 18:00 do Gminnego Domu Kultury w Pier-
woszynie. Wstęp wolny.

Koncert Świąteczny w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
Niezwykle atrakcyjnie przedstawia się program Wieczoru Świątecznego, organi-
zowanego przez Wójta Gminy Jerzego Włudzika. Impreza odbędzie się  w czwartek 
19 grudnia br. o godz. 17:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Bę-
dzie doskonałą okazją do wysłuchania Koncertu Świątecznego Młodzieżowego 
Chóru Gminy Kosakowo pod dyrekcją Magdaleny Stenki. Po Koncercie nastą-
pi rozstrzygnięcie X Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych (organizowanego 
przez Wójta oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo) – Regulamin wraz z Kartą 
zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych: www.biblioteka.kosakowo.eu 
oraz rkis.kosakowo.pl). Tego wieczoru nastąpi również uroczyste wręczenie wyróż-
nień Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy Kosakowo dla 
najaktywniejszych członków Młodzieżowego Chóru Gminy Kosakowo oraz Teatru Mło-
dzieżowego Gminy Kosakowo.

Gminna Biblioteka tworzy  
Klub Miłośników Gier Planszowych
Chcesz zagłębić się w fascynujący świat gier planszowych? 
A może już grasz i chcesz poznać najnowsze gry lub przed-
stawić innym graczom swoją propozycję? Jeśli tak, to przyjdź 
do gminnej Biblioteki (Kosakowo, ul. Fiołkowa 2a). Proponu-
jemy twórcze spędzanie czasu wolnego w grupie, a do tego 
zapewniamy dobrą zabawę. Pierwsze spotkanie odbędzie się 
już 5 grudnia 2013 roku o godzinie 17:30. ZAPRASZA-
MY! www.biblioteka.kosakowo.pl

Klub Małego Czytelnika z angielskim 
akcentem

Przypominamy, że przy Gminnej Bibliotece już od lutego br. 
działa Klub Małego Czytelnika, skierowany do dzieci w wieku 
3-8 lat. W ramach spotkań Klubu odbywa się głośne czytanie 
bajek, wierszy, opowiadań, połączone z zajęciami plastyczny-
mi i/lub ruchowymi. 

Od listopada nasi mali Klubowicze mają dodatkową atrak-
cję w postaci 20-minutowych zajęć (ściśle związanych 
z tematami spotkań) w języku angielskim. Prowadzi je 
(w ramach wolontariatu) Pani Marta Więcławska-Wałęsa 
- założycielka szkoły językowej „one2one” (działającej w Kosa-
kowie), mgr filologii angielskiej, tłumacz przysięgły języka an-
gielskiego. Zachęcamy do przystępowania do naszego Klubu!

BIBLIOTEKA GMINNA
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ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE INFORMUJE:
Kiermasz świąteczny
6 grudnia o godz. 16:00 w Checzy Nordowych Kaszubów w Kosakowie, przy ul. Rzemieslniczej odbędzie się kiermasz 
świąteczny, organizowany przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. Kosakowo - Dębogórze. Będą występy uczniów 
z Dębogórza i Mostów i okazja do zakupu wykonanych przez członków ZKP rękodzieł. W programie także symboliczne 
zapalenie światełek na choince.
Zachęcamy do przyprowadzenia dzieci, które tego dnia będą mogły spotkać się z Mikołajem. 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość zapraszamy do współpracy!

Wieczór adwentowy
13 grudnia w piątek zapraszamy do Checzy na godz. 17:00 na wieczór Adwentowy. Wystąpi  Paulina  Martini – wokal, 
Jan  Freicher – akompaniament. Będzie to wieczór z piosenką włoską.

Pani Helenie Pstrongowskiej z Pogórza z okazji 94 urodzin 
oraz Pani Teodorze Rechmal z Rewy z okazji 91 urodzin Wójt 
Gminy wraz ze swoim zastępcą złożyli życzenia zdrowia  
i pomyślności.

Z ODWIEDZINAMI U NASZYCH SENIOREK

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, 
święto	 upamiętniające	 rocznicę	 powołania	 w	 XVIII	 w.	 przez	
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Na-
rodowej. Miała na celu zorganizowanie i nadzorowanie szkol-

Dzień edukacji narodowej

Z ŻYCIA SZKÓŁ

nictwa w Rzeczpospolitej, stając się swoistym ministerstwem 
nowoczesnej edukacji. 
W Szkole Podstawowej w Dębogórzu przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego, przygotowali uroczysty apel, podczas 
którego wierszem i piosenką złożyli podziękowania swoim 
nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za ich co-
dzienny trud. Po występach uczniów z samorządu oraz chóru 
szkolnego, na scenę wkroczyli najmłodsi wychowankowie - 
przedszkolaki, które także miały za co dziękować swoim wy-
chowawcom. Po wierszykach i piosenkach, uczniowie wrę-
czyli nauczycielom i pracownikom szkoły różę – symbol ich 
przywiązania i wdzięczności.
Dziękujemy naszym wychowankom za występy oraz życzenia, 
a paniom Magdalenie Piasecznej, Małgorzacie Pięcie i Annie 
Wróblewskiej za przygotowanie uroczystości.

Biżuteria frywolitkowa

W okresie od 6 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 r. Pani Iwo-
na Maksymiuk (mieszkanka Pierwoszyna) będzie prezento-
wała własnoręcznie wykonaną biżuterię frywolitkową. Zachę-
camy do odwiedzenia Biblioteki i obejrzenia tej unikatowej 
wystawy.

WYSTAWA „Anioły na Święta”
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,,Wy, Młodzi jesteście nadzieją Kościoła, który tak właśnie widzi siebie i swe posłannic-
two w świecie” (Jan Paweł II, List Apostolski do Młodych, Dilecti Amici, 1985) – oto słowa, 
które można powiedzieć, że stały się szczególną inspiracją do zainteresowania młodzieży postacią 
i nauczaniem naszego Papieża Jana Pawła II. Szczególnym pokłosiem tych inspiracji była zorga-
nizowana  23 października 2013 r. w Domu Kultury w Pierwoszynie II edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o Bł. Janie Pawle II.  Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Ks. Dziekan 
Sławomir Decowski i oraz Wójt Gminy Jerzy Włudzik.

W konkursie wzięło udział 18 uczestników z ośmiu  szkół, w tym należących do Gminy Kosakowo, 
dekanatu Oksywie, a także z Gdyni. Ostatecznie Komisja Konkursowa, w której funkcję Przewod-
niczącego pełnił Wizytator Katechetyczny ks. Krzysztof Spławiński, ogłosiła wyniki: Wśród naszych 
mieszkańców miejsca zajęli:

I miejsce - Bartosz Nowicki  z Gimnazjum w Mostach pod opieką p. Marii Hinca

II miejsce - Krystian Denc z  Gimnazjum w Mostach pod opieka p. Marii Hinca
Paulina Owczarek  z SP Dębogórze pod opieką ks. kanonika Jana Grzelaka

Wyróżnienie
Weronika Dias z Gimnazjum w Mostach pod opieką p.Marii Hinca.

Dla tegorocznych laureatów oraz wszystkich uczestników przygotowano cenne nagrody,  głównie 
w postaci albumów, książek o Janie Pawle II oraz dyplomy. Gdy opadły już nieco emocje konkur-
sowe, rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez uczniów  Gimnazjum w Mostach  
z klasy I B i II B. Oczywiście tego dnia nie mogło zabraknąć również papieskich kremówek.

W imieniu organizatorów, nauczycieli i uczniów Koordynatorzy Konkursu: Maria Hinca i Adam Pop pragną wyrazić 
wdzięczność zaproszonym Księżom oraz przedstawicielom władz lokalnych Gminy Kosakowo oraz Miasta Gdynia 
za wszelką pomoc, udział w pracach Jury oraz poświęcony czas na rzecz realizacji Konkursu o Bł. Janie Pawle II.

II Edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bł. Janie Pawle II  
pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu

Jak co roku, z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża ob-
chodziliśmy w SP w Dębogórzu wyjątkową uroczystość, upamiętnia-
jącą to niezwykłe wydarzenie. 22 października odprawiona została 
msza święta, celebrowana przez ks. Jana Grzelaka, który w homilii 
przypomniał postać Błogosławionego oraz jego zasługi dla Kościoła 
Powszechnego i Polski. Specjalnie przygotowana sala gimnastyczna 
przystrojona była również różańcami wykonanymi własnoręcznie 
przez uczniów naszej szkoły. Po zakończeniu mszy św. wszyscy obec-
ni mogli wysłuchać pięknego programu artystycznego, na który skła-
dały się pieśni i piosenki religijne oraz wiersze w wykonaniu chóru 
szkolnego, prowadzonego przez p. Magdalenę Piaseczną. Wszyscy 
obecni podziwiać również mogli występ zaproszonego specjalnie na 
tę okazje gościa – sopranistki Klaudii Trzasko z Akademii Muzycznej  
w Gdańsku, której akompaniowała p. Aleksandra Bieg – Piaseczna. 
Następnymi elementami  były krótki quiz wiedzy o Janie Pawle II oraz 
pokaz wyświetlonego w sali nr 18 filmu biograficznego przypomina-
jącego Jego sylwetkę. Ważną i wzruszającą częścią dnia było odczyta-
nie wyróżnionej  pracy napisanej przez Natalię Mikołajewską pt. „Jak 
przeciwstawiłem się złu”.  Natalia jest jedną z pięciu wyróżnionych 
osób. Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście mogli poczę-
stować się ulubionym deserem Karola Wojtyły – kremówkami.
Dzień Błogosławionego Jana Pawła II dostarczył nam wszystkim wie-
lu niezapomnianych wzruszeń i emocji. Serdecznie dziękujemy Pani 
Dyrektor i Gronu Pedagogicznemu za pomysł i przygotowanie tego 
wspaniałego święta.

Dzień błogosławionego Jana Pawła II Dietetycy w szkole

Specjaliści z Centrum Dietetycznego Naturhouse 
8 października 2013 r odwiedzili Zespół Szkolno – 
Przedszkolny i SSM w Dębogórzu. Przeprowadzili dla 
uczniów klas I- III warsztaty o tematyce zdrowego ży-
wienia oraz profilaktyki nadwagi i otyłości. Spotkanie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci,  
ze względu na niezwykle ciekawy sposób prowadze-
nia zajęć przez panie dietetyczki. Eksperci z Centrum 
urozmaicili naszą ofertę edukacyjną jako Szkoły Pro-
mującej Zdrowie.
Zdjęcia z warsztatów dostępne są na stronie Centrum 
Dietetycznego. 
(http://www.naturhouse-polska.pl/uwaga-nadwaga-
-w-szkole-podstawowej-w-debogorzu-25774/)
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W ostatniej kolejce rundy jesiennej Klasy A, Sztorm Mosty pokonał 2:0 na wyjeździe lidera rozgry-
wek – Błyskawicę Rekowo Reda. Przy potknięciu wicelidera – Jantara Swarzewo, który u siebie 
zaledwie zremisował z Wichrem Wierzchucino, zespół z Gminy Kosakowo po XIII kolejce zajął fotel 
lidera, co daje dobrą prognozę przed wiosenną rundą rewanżową.
Również wyjazdowym zwycięstwem w Klasie B rundę jesienną zakończyły rezerwy Sztormu, pokonując 
4:1 Jokera Karlikowo Krokowa. Sztorm II kończy rundę na 5. miejscu w tabeli z jedynie dwoma punktami 
straty do lidera rozgrywek – Kaszub Połchowo.
W ligach Juniorów: Sztorm Mosty JC1 (1999) Pawła Formelli zakończy rundę na 1. albo 2. miejscu (zaległy mecz 
ma Santos Gdańsk i w przypadku zwycięstwa w tym meczu, to zespół z Gdańska zakończy rundę jako lider). Sztorm 
Mosty JD2 (2002) Łukasza Godlewskiego zakończył rundę jesienną na 2. miejscu z trzema punktami straty do Arki Gdynia.
Mecz XIII kolejki Klasy A: Błyskawica Rekowo Reda - Sztorm Mosty (jasno-niebieskie koszulki) 0:2 (0:0).

SPORT
GKS Sztorm Mosty  
– zakończenie rundy jesiennej

Tydzień po zakończonych sołeckich rozgrywkach ligowych 
o Puchar Wójta, 27 października br. na boisku Orlik 2012 przy 
Szkole Podstawowej w Mostach odbył się Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo.

Do kategorii Open zgłosiło się 7 drużyn. Awans do pół-
finałów uzyskały następujące zespoły: z Grupy A – UKS 
Mosty (7 pkt.) i Leśne Ludki (6 pkt.); z Grupy B – Dębo-
górze Wybudowanie (6 pkt.) i Sztorm Mosty (3 pkt.) 

W pierwszym meczu półfinałowym spotkały się dwa klu-
by z Mostów: UKS, który wyszedł z grupy z 1. miejsca oraz 
Sztorm – z 2. miejsca. W spotkaniu lepsi o bramkę byli Sztor-
mowcy. Czarnym koniem całego Turnieju okazała się ekipa 
Leśnych Ludków (mająca w składzie zawodników Suchego 
Dworu, Pogórza, Kosakowa i Dębogórza), która z grupy wy-
szła z 2. miejsca. Wspomniany zespół w drugim półfinale nie-
spodziewanie wyeliminował świeżo upieczonego Mistrza 
Gminy – Dębogórze Wybudowanie, awansując po rzutach 
karnych do finału. W spotkaniach finałowych już nie było 
niespodzianek: w meczu o III miejsce Dębogórze Wybudo-
wanie wygrało 2:0 z UKS-em Mosty, a w finale Sztorm Mosty 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSAKOWO:
I. Sztorm Mosty, II. Leśne Ludki, III. Dębogórze Wybudowanie

– 4:0 z Leśnymi Ludkami. Statuetka króla strzelców przypa-
dła Łukaszowi Godlewskiemu ze Sztormu Mosty (3 bramki). 
W ramach Turnieju odbył się również mecz gimnazjalistów: ze-
spół z Pogórza uległ ekipie złożonej z zawodników Pierwoszy-
na, Pogórza i Mostów 3:15 (2:7). Najwięcej bramek w meczu – 5, 
zdobył gracz zwycięskiej drużyny – Łukasz Pioch z Pogórza.

Pamiątkowe puchary, statuetki i nagrody wręczali Przewodni-
czący Rady Gminy Mirosław Marek wraz z Wójtem Gminy Je-
rzym Włudzikiem. Mecze uważnie śledził również Radny Pogó-
rza Marian Gutowski oraz Prezes Sztormu Mosty Antoni Wica.

Wyniki meczów – Grupa A: Leśne Ludki - Kazimierz 2:1, PSP 
Gdynia - UKS Mosty 0:0, Leśne Ludki - PSP Gdynia 1:0, Kazimierz 
- UKS Mosty 0:1, Kazimierz - PSP Gdynia 1:2, Leśne Ludki - UKS 
Mosty 1:2; Grupa B: Delfin Rewa - Dębogórze Wybudowanie 
0:3, Delfin Rewa - Sztorm Mosty 0:1, Dębogórze Wybudowa-
nie - Sztorm Mosty 1:0; półfinały: UKS Mosty - Sztorm Mosty 
1:2, Dębogórze Wybudowanie - Leśne Ludki 1:1 k. 3:4; mecz  
o III miejsce: UKS Mosty - Dębogórze Wybudowanie 0:2; Finał: 
Sztorm Mosty - Leśne Ludki 4:0.

Były zdrowe kanapki, owoce i warzywa. W dniu 8 listopada w Szkole Podstawowej  
w Dębogórzu drugie śniadanie było inne niż zwykle. Przygotowywały je same maluchy, gdyż 
wspólny posiłek i nauka zdrowego odżywiania to element programu edukacyjnego "Śniadanie 
daje moc".
Dzieci jadły kanapki z serem, szynką lub kiełbasą. Do tego obowiązkowo była sałata, ogórek albo 
pomidor. Dzieci nie zapomniały też przynieść owoców i zrobić przepyszną sałatkę owocową. 
Jak wynika z badań koordynowanych przez Instytut Matki i Dziecka, w 2010 roku aż 40 procent 
dzieci od 11 do 15 lat nie jadło codziennego śniadania przed wyjściem do szkoły. Blisko jedna 
czwarta młodych ludzi nie spożywała go nigdy.
Program "Śniadanie daje moc" jest adresowany do uczniów klas 1-3, jednakże w naszej szko-
le akcją zostały objęte wszystkie dzieci. Mamy nadzieję że pozytywnie wpłyniemy na zmianę 
nawyków żywieniowych naszych uczniów. Wpływa też korzystnie na postawę rodziców i ich 
zaangażowanie w żywienie dzieci. Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc.

Śniadanie daje moc
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Trwa nabór do drużyn piłkarskich Gminnego Klubu Sportowego 
„Sztorm” Mosty dzieci z roczników od 1999 do 2007. Klub zaprasza 
wszystkich chętnych! Szczegółowe informacje można uzyskać u kie-
rownika drużyn juniorskich – pana Piotra Fos pod nr. tel.: 501-326-119 
lub bezpośrednio u trenerów poszczególnych grup:
- trener Paweł Formella (rocznik 1999-2001) – tel.: 608 272 212,
- trenerzy: Łukasz Godlewski i Michał Michalski (rocznik 2002-2003) – 
tel.: 510 081 607,
- trener Mirosław Kowalewski (rocznik 2004-2005) – tel.: 695 117 105,
- trener Daniel Kuplicki (rocznik 2006-2007) – tel.: 513 988 298.

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo rozpoczną się w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mo-
stach, w niedzielę 8 grudnia 2013 r. Wcześniej, we wtorek 3 grudnia 
o godz. 19:00, tradycyjnie odbędzie się spotkanie kapitanów zainte-
resowanych drużyn w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie (ul. 
Kaszubska 11) Zainteresowane drużyny z terenu Gminy Kosakowo 
prosimy o deklaracje uczestnictwa w Lidze na adres: rkis@kosakowo.
pl. Zapraszamy również reprezentacje młodzieżowe do rozgrywek 
młodzieżowych – zespoły z terenu Gminy Kosakowo mające w skła-
dzie zawodników poniżej 16. roku życia (gimnazjum).

Ostatnie rozgrywki halowe były bardzo wyrównane: wygrała reprezen-
tacja Dębogórza przed Dębogórzem Wybudowaniem (II m.) i Rewą  
(III m.) – wszystkie te drużyny zgromadziły po 24 punkty i o końcowej 
kolejności w tabeli decydowały bezpośrednie spotkania między nimi.

Nabór do drużyn  
piłkarskich GKS  
Sztorm Mosty

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 
2013/14 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Jesienne Mistrzostwa  
Gminy Kosakowo  
w Tenisie Stołowym

W niedzielę 1 grudnia 2013 r. odbędą się Jesienne Mistrzostwa Gminy 
Kosakowo w Tenisie Stołowym, organizowane przez Wójta Gminy Ko-
sakowo. Wszystkich wielbicieli tego technicznego i emocjonującego 
sportu zapraszamy do Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach 

Terminy sobotnich wejść sołeckich do Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach

Uwaga! Terminy wejść mogą ulec zmianie. Kontakt: Gimnazjum w Mostach, tel. do sekretariatu: 58 679 23 90.

Grudzień 2013
(14. / 21.)

Styczeń 2014
(4. / 18.)

Luty 2014
(8. / 15. / 22.)

Marzec 2014
(1. / 8. / 15.)

13:00-14:10 Kazimierz

Kosakowo

Pierwoszyno

Suchy Dwór

Mechelinki

Mosty

Dębogórze

Dębogórze Wyb.

14:20-15:30 Pogórze

Rewa

Kazimierz

Kosakowo

Pierwoszyno

Suchy Dwór

Mechelinki

Mosty

15:40-16:50 Dębogórze

Dębogórze Wyb.

Pogórze

Rewa

Kazimierz

Kosakowo

Pierwoszyno

Suchy Dwór

17:00-18:10 Mechelinki

Mosty

Dębogórze

Dębogórze Wyb.

Pogórze

Rewa

Kazimierz

Kosakowo

18:20-19:30 Pierwoszyno

Suchy Dwór

Mechelinki

Mosty

Dębogórze

Dębogórze Wyb.

Pogórze

Rewa

W dniach 16-17.11.2013r. w Mostach odbył się I Ogólnopolski Turniej 
Mini Piłki Siatkowej. Turniej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo został 
zorganizowany przez Gminny Klub Sportowy UKS LIDER pod patro-
natem firmy TREFL i oraz CELSTAN. Do udziału zgłosiło się dwadzieścia 
drużyn, blisko sto zawodniczek. Impreza odbyła się w miłej sportowej 
atmosferze. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Miastka, drugie miej-
sce przypadło gościom ze Świecia i trzecie zajęła Gedania Gdańsk.  
O dobrą zabawę dbał Treflik, który hojnie rozdawał prezenty i słodycze 
wszystkim gościom. Drużyny, które nas odwiedziły już zapowiadają 
ponowny przyjazd na następne rozgrywki.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przy-
gotowania tej imprezy, w szczególności Wójtowi Gminy Jerzemu 
Włudzikowi, firmie TRFEL, CELSTAN oraz ZINIE, oraz wielu innym.

I Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej

od godz. 12:00.  Zawody odbędą się w czterech kategoriach: open, 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół gimnazjalnych 
oraz uczniowie szkół podstawowych. W zależności od liczby zgłoszeń 
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podziału na kategorie.
Zgłoszenia (zawierające następujące dane: imię, nazwisko, rok uro-
dzenia, miejsce zamieszkania),  prosimy kierować na adres: rkis@ko-
sakowo.pl. Więcej informacji oraz regulamin Turnieju znaleźć można 
na stronie internetowej Referatu ds. Kultury i Sportu Urzędu Gminy 
Kosakowo: www.rkis.kosakowo.pl.
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Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas
Ś.p.

Trwa nabór do sekcji sportowych gminnego klubu UKS Lider Dębogórze – Gmina Kosakowo:

- piłki koszykowej dla chłopców – nowej sekcji działającej pod patronatem Trefla Sopot,
- piłki siatkowej dla dziewcząt,
- piłki nożnej dla chłopców (rocznik 2003 i młodsi).

Kontakt i szczegółowe informacje u prezesa Mariusz Wińskiego pod nr. tel. 602 385 709 lub u wi-
ceprezesa Piotra Taczały pod nr. tel.: 666 177 780, a także na stronie internetowej klubu: liderdebo-
gorze.futbolowo.pl.

UKS Lider Dębogórze Gmina Kosakowo – nabór do sekcji sportowych

AP UKS MOSTY – NABÓR DO SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ
AP UKS Mosty prowadzi regularne nabory chłopców  
i dziewcząt w następujących kategoriach wiekowych:

- UKS Junior 3–5 lat (chłopcy i dziewczęta),
- Roczniki 2006-2008 (chłopcy),
- Roczniki 2004-2005 (chłopcy),
- Roczniki 2002-2003 (chłopcy),
- Roczniki 2001-2003 i młodsze (dziewczęta).

Zawodnicy i zawodniczki uczestniczą w rozgrywkach 
ligowych, biorą udział w konsultacjach kadr wojewódz-
kich, w turniejach i dwa razy w roku wyjeżdżają na obozy 
sportowe (zimowy i letni). Zajęcia prowadzą wykwalifiko-
wani trenerzy. Kontakt u trenera koordynatora AP UKS 
Mosty – Andrzeja Zawadzkiego pod nr. tel.: 

UKS Mosty – sekcja piłki nożnej rocznika 2006.
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD )- ZSEE 

Nie raz spotkałeś się z problemem pozbycia się starego telewizora czy zepsutej lodówki. 
Pamiętaj!! Dzikie wysypiska w lasach , ogólnodostępne pojemniki nie są odpowiednim miejscem na te odpady. Prawo 
zabrania wyrzucania ZSEE do zwykłych pojemników na odpady - za nieprzestrzeganie tego zapisu grożą wysokie kary 
pieniężne. To niedopuszczalne również ze względu na powszechne zjawisko dewastacji i nielegalnego rozbioru w/w 
odpadów, czego wynikiem jest zaśmiecanie i skażenie środowiska naturalnego. Ma to również niestety miejsce w ramach 
organizowanych „wystawek”.  

Nie oznacza to jednak, że jesteśmy pozbawieni możliwości oddania wielkogabarytowych ZSEE w sposób 
bezpieczny i zgodny z prawem. Poniżej przedstawiamy zasady gospodarowaniem zużytymi sprzętami elektrycznymi i 
elektronicznymi pochodzącymi z  gospodarstw domowych: 

 

1) Mieszkańcy gminy Kosakowo mają możliwość i powinni oddawać ZSEE do Punktów Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych na terenie gmin Związku. Najbliższe punkty znajdują się w Rumi przy 
ul. Dębogórskiej 148 (siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, czynny pon-pt 10:00-18:00, w soboty 
10:00-15:00) oraz w Gdyni przy ul. Żeliwnej 3 (czynny we wtorki i czwartki 14:00-17:00, w soboty 11:00-
15:00). Zużyte sprzęty można oddawać także w trakcie organizowanych dwa razy do roku Objazdowych Zbiórek 
Odpadów Niebezpiecznych (terminy zbiórek dostępne są pod adresem www.kzg.pl, w ramach zbiórek 
objazdowych przyjmujemy ZSEE do rozmiarów telewizora). Można również oddać sprzęt w każdym z pozostałych 
dziewięciu PZON-ów należących do Związku Gmin (np. jadąc do pracy) – ich adresy – www.kzg.pl. 
 

2) Podczas zakupu nowego sprzętu stary tego samego rodzaju można zostawić w sklepie, a kiedy naprawa okaże się 
nie opłacalna - w  punkcie serwisowym 

 

3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać również w ramach konkursu „Ekspert EE- czyli          
w trosce o środowisko” . W roku szkolnym 2013/2014 konkurs ten organizowany jest przez Komunalny Związek 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dla placówek oświatowych z terenu swoich gmin-członków już po raz czwarty.    
W jego ramach, uczniowie w asyście swoich rodziców i nauczycieli zbierają zużyte sprzęty wszystkich rozmiarów, 
tym samym przyczyniając się ich bezpiecznego odzysku i recyklingu przez wyszkolonych pracowników                 
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach. 

 
Rok szkolny 2013/2014 – propozycje edukacji ekologicznej 

 
W roku szkolnym 2013/2014 Związek zaprasza uczniów i nauczycieli                  

z  placówek oświatowych swojego terenu do uczestnictwa w dobrze znanych i lubianych 
konkursach, warsztatach oraz projekcie edukacyjnym. Oprócz wyżej wymienionego 
konkursu „Ekspert EE- czyli w  trosce o środowisko”, w bieżącym roku szkolnym 
kontynuowane będą także: 

- konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XVI edycja, realizowany pod hasłem „Dzieci segregują śmieci”            
- konkurs „Mała nakrętka-duży problem”(XI edycja) w którym uczniowie zbierają  plastikowe nakrętki                
- „Konkurs fotograficzny” (VI edycja) którego tegoroczny tytuł brzmi „Człowiek w przyrodzie”                  
-  konkurs „Zbiórka baterii” który od tego roku organizowany jest bezpośrednio przez Związek. 
W bieżącym roku szkolnym kontynuowane będą również jednodniowe warsztaty terenowe: „Ciepło dla 

Trójmiasta” (realizowane przy współpracy ze spółką OPEC),  „Oczyszczanie ścieków” i „Ujmowanie i uzdatnianie 
wody” (realizowane wraz ze spółką PEWIK) oraz „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami” 
(realizowane we współpracy ze spółką Eko Dolina). 

Placówki oświatowe wszystkich poziomów nauczania zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji kompleksowego 
projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę pragniemy 
skierować na zagadnienia związane z ochroną żywiołów. Hasło przewodnie tegorocznej edycji projektu brzmi:          
„Woda-powietrze-ziemia”. Zapraszamy zatem do udziału w projekcie wszystkie szkoły i przedszkola z terenu działania 
Związku, które pragną dołączyć do grona Liderów Lokalnej Ekologii w bieżącym roku szkolnym. 

Realizacja wszystkich prowadzonych przez Związek działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 
2013/2014 jest współfinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
oraz spółki: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK. 

 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: (58)624 66 11, dgo@kzg.pl 
edukacja ekologiczna: (58)6247515,dos@kzg.pl 



Bezpieczny sezon grzewczy 
 
Po raz kolejny przyszło nam poruszyć temat spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych. W związku 

ze zbliżającym się sezonem grzewczym i co z a tym idzie wzmożoną eksploatacją naszych domowych instalacji 
przypominamy, że ODPADÓW W DOMOWYCH PIECACH SPALAĆ NIE WOLNO!  

Okres jesienno-zimowy wśród mieszkańców dzielnic jednorodzinnym jawi się ciężkim, dymnym powietrzem.           
I niestety, w dużej mierze jest to efektem nieprzemyślanego, a czasem i celowego spalania odpadów w domowych 
piecach. Rokrocznie w mediach pojawiają się kampanie społeczne mające na celu uświadomienie nam wszystkim jak 
ogromne zagrożenie dla nas stanowi wyżej opisane postępowanie z odpadami, a mimo wszystko często, w trakcie 
zimowego wieczornego spaceru słyszymy za plecami słowa: „ja nawet lubię zimę, gdyby nie ten dym!”. 

Ciężki, o nieprzyjemnym zapachu ukradkiem wkradający się do organizmu potrafi być przyczyną początkowo 
niewinnie wyglądającego kaszlu, a następnie ataków duszności. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały 
organizm chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast. Powoli ale skutecznie uszkadzają one narządy 
wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększają także ryzyko wystąpienia nowotworów. 
Zwłaszcza dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w 
formie alergii. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w wyniku czego do atmosfery 
wydostaje się wiele szkodliwych substancji m.in. tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenki azotu, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie. Poniżej przedstawiamy zestawienie odpadów których spalać w domach nie wolno:  

 plastikowych pojemników i butelek po napojach, 
 zużytych opon i innych odpadów z gumy,  
 przedmiotów z tworzyw sztucznych, 
 elementów drewnianych pokrytych lakierem, 
 sztucznej skóry, 
 opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, 
 pozostałości farb i lakierów oraz opakowań po nich, 
 plastikowych toreb z polietylenu, 
 papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. 

 

Każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego wie ile zachodu kosztuje utrzymanie sprawnej i bezpiecznej instalacji 
grzewczej. Podczas spalania odpadów w domowych piecach dochodzi do osadzania się na ściankach przewodów 
kominowych sadzy, która w połączeniu z popiołem i wodą tworzy bardzo trudny do usunięcia osad. W wyniku tego 
zmniejsza się przekrój komina, a ograniczony ciąg prowadzić może do zaczadzenia pomieszczenia. Dodatkowym 
niebezpieczeństwem jest też możliwość zapalenia się sadzy osadzonej w przewodach, a co za tym idzie pożar instalacji i 
całego budynku. Sadza paląc się powoduje gwałtowny wzrost temperatury wewnątrz przewodu kominowego, a ciśnienie 
wywołane powstałymi gazami rozsadza jego ściany powodując liczne pęknięcia. Możemy temu zapobiec dokonując 
regularnych przeglądów instalacji oraz, rzecz jasna- opalać materiałami do tego przeznaczonymi. Palenie śmieci w domu 
grozi ponadto kontrolą i nałożeniem wysokiej grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. Unikajmy zatem domowych 
sposobów pozbywania się śmieci i pamiętajmy że ciepło, nie zawsze oznacza bezpiecznie. 

KONTAKT 
 
Komunalny Związek Gmin  
„Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: (58)624 66 11, dgo@kzg.pl 
edukacja ekologiczna: (58)6247515,dos@kzg.pl 


