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Święty Mikołaj przywiał do Gminy Kosakowo prawdziwie zimo-
wą aurę, lecz zasypane śniegiem drogi nie przeszkodziły naszym 
milusińskim przybyć 7 grudnia do hali sportowej w Mostach na 
tradycyjną Zabawę Mikołajkową. Nie zabrakło licznych atrak-
cji dla mniejszych i większych dzieci: gier, zabaw, konkursów,  
tanecznych korowodów, a dla wszystkich amatorów oddawa-

Świątecznie i mikołajkowo zaczął się grudzień w Gminie Kosakowo

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa  
czasem wyjątkowym,

spędzonym wśród rodziny, przyjaciół oraz bliskich, bez pośpiechu,  
trosk i zmartwień.

Życzymy, aby przyniosły wiele radości,
zaś w Nowym Roku pomyślności i spełnienia zamierzeń i planów.

Przewodniczący  Rady Gminy Kosakowo
Mirosław Marek 
Radni i Sołtysi

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

nia finezyjnych skoków stanęły w hali ogromne dmuchańce  
i zjeżdżalnie. Wójt gminy zadbał, by wszystkie dzieci, roztańczone  
i rozbawione, otrzymały od Mikołaja świąteczne paczki.  Podzię-
kowania należą się firmie Trefl – sponsorowi nagród.
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Silny wiatr przekraczający 100 km na godzinę, alarm sztormowy 
na Bałtyku, najwyższy trzeci stopień zagrożenia na Wybrzeżu. 
Orkan Ksawery, który szalał nad Polską  6 i 7 grudnia przyniósł 
gwałtowne załamanie pogody i siał zniszczenie. Huragan przy-
niósł śnieżyce, powalał drzewa, w konsekwencji utrudniając ko-

SPRAWOZDANIE  z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 29.10. – 28.11.2013r. 

Ponadto wójt informuje  

I. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.  Zawarcie umowy o ustaleniu odszkodowania za drogi o pow.  
 około 197 m2 – przedłużenie drogi dojazdowej do stacji paliw  
 wydzielonej z nieruchomości objętej podziałem tj. działki  
 nr 104/7 obręb Kosakowo.
2.  Zawarcie umowy dzierżawy na teren gminny w Mostach –  
 działka nr 1207/4 o pow. 18 m2, na okres 3 lat do dnia 30 paź- 
 dziernika 2016 roku z przeznaczeniem na poprawienie zago- 
 spodarowania nieruchomości wnioskodawców. Roczny czynsz  
 wynosi 457,92 zł +VAT.
3.  Ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości:

 a) Działka nr 236/12 obręb Dębogórze w kwocie 36.240,00 zł 
 b) Działki nr 223/15 oraz 219/2 obręb Dębogórze w kwo- 
      cie 2.200,00 zł
 c) Działka nr 996/2 obręb Mosty w kwocie 20.460,00 zł
 d) Działka nr 17/2 obręb Dębogórze w kwocie 63.600,00 zł
 e) Działka nr 17/3 obręb Dębogórze w kwocie 23.100,00 zł
4.  Przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Po- 
 morskiego w trybie art. 73 Przepisy wprowadzające ustawy  
 reformujące administracje publiczną trzech poszerzeń ul. Szkolnej  
 w Mechelinkach działki nr 72/4,73/4 i 74/4 o łącznej pow. 28 m2.

że Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo z siedzi-
bą w Gdyni Henryk Palczewski oraz radni gminy Kosakowo: Bożena   
Roszak, Antoni Strzelec i Szymon Tabakiernik zawiadomili Prokuratu-
rę Rejonową w Pucku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 
Wójta oraz Radnych Gminy Kosakowo polegającego na poświad-
czeniu nieprawdy w uchwale Nr XVII/104/2011 z dnia 24 listopada 
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach tj. po-
twierdzenia przez Radę Gminy Kosakowo, że plan jest zgodny ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kosakowo, w sytuacji kiedy studium jest w trakcie zmiany  
w zakresie przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia.
W dniu 24.10.2013r. Prokuratura Rejonowa w Pucku odmówiła 
wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera czynu 
zabronionego i nie doszło w tym przypadku do wypełnienia 
znamion przestępstwa  (art.17 § 1, pkt 2 kpk). Prokuratura wskazała 
także, że działania, które mieszczą się w ramach ustawowych określo-
nych i przyznanych wójtowi oraz radzie gminy, podejmowane zgod-
nie z ich uprawnieniami, nie mogą być rozumiane jako popełnienie 
czynu zabronionego – są to bowiem działania legalne.  
Przedłożenie przez Wójta Gminy Kosakowo projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosako-

1. Ogłoszono wynik przetargu na Odbieranie odpadów ko- 
 munalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie  
 Gminy Kosakowo w roku 2014. Najkorzystniejszą ofertę  
 złożyło  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumi.  
 Cena ofertowa wykonania zamówienia to 1.263.600 zł.
2.  Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Budowę  
 oświetlenia ulicznego w ul. Jagodowej w Dębogórzu. Najko- 
 rzystniejszą ofertę złożyła firma OMEGA s.c. INSTALACJE I PO- 
 MIARY ELEKTRYCZNE z Wejherowa. Cena ofertowa wykonania  
 zamówienia to 57.275,42 zł.
3.  Ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała  
 możliwości Zamawiającego unieważniono przetarg nie- 
 ograniczony na nawierzchnię ul. Wałowej - II. 
4.  W przetargu nieograniczonym na Opracowanie zmiany stu- 
 dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze- 
 strzennego gminy Kosakowo została wybrana oferta firmy Ste- 
 elarte Krzysztof Pawlikowski, Pl. Górnośląski 10; 81-509 Gdynia.  
 Cena ofertowa wykonania zamówienia to  51.660 zł,
5.  Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Dostawę  
 z montażem wyposażenia wnętrza świetlicy sołeckiej  
 w Suchym Dworze. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HEJS  
 z Gdyni. Cena ofertowa wykonania zamówienia to 64 285,00 zł.

Z orkanem nie wygrasz
munikację. Sparaliżowana została praca na lotniskach, trudna 
sytuacja panowała także na kolei, w portach wstrzymano ruch 
statków. Orkan Ksawery sparaliżował drogi na północy kraju, 
gdzie wichura zdmuchiwała i przewracała samochody z drogi,  
a kierowcy stali w korkach. Całkowicie nieprzejezdne były niektó-
re drogi krajowe. Zamknięto również estakadę Kwiatkowskiego 
w Gdyni.

W Gminie Kosakowo nieprzejezdna była droga powiatowa 
- ul. Wiejska. O pogarszającym się stanie tej drogi zgłaszaliśmy 
do Zarządu Dróg Powiatowych już od godz. rannych w dniu 
6 grudnia. 

Na terenie całej Gminy Kosakowo koordynowano stan od-
śnieżania dróg gminnych, co było bardzo trudne wobec stale 
nawiewającego śniegu. Na odcinku drogi Pierwoszyno - Ko-
sakowo, wspólnie z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni 
zdecydowano o objeździe do wsi Mosty i Rewa przez ul. Rze-
mieślniczą. Udrażniając ulicę Chmielną – Paska umożliwiono 

wo, a następnie przyjęcie przez Radę Gminy Kosakowo w dniu 24 
listopada 2011r. uchwałą nr XVII/104/2011 w ocenie Prokuratury, 
było działaniem legalnym opartym na ustawowych upoważ-
nieniach i wykonywane w ramach tych uprawnień. Zgodność 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie-
ruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach z obowiązującym pra-
wem została potwierdzona również przez Wojewodę Pomor-
skiego.

Problematyka zgodności planu miejscowego ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odręb-
nymi wiąże się z szerszym zagadnieniem przepisów (ustaleń) wiążących 
gminę, przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Ustalenia wiążące gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych są to ustalenia zawarte w aktach planowania innych 
organów, zawierające skierowane do gmin dyspozycje (nakazy, zaka-
zy) dotyczące sposobu zagospodarowania i przeznaczenia terenów.  
Takim aktem jest Plan Zagospodarowania Województwa Pomorskiego 
przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, z którym plany 
miejscowe sporządzane przez gminy muszą być zgodne w zakresie roz-
mieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,  
w tym przypadku dotyczyło to gazociągu wysokiego ciśnienia.
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przejazd samochodów alternatywną trasą w związku z zakor-
kowanym odcinkiem drogi Kosakowo – Pogórze.

Jednakże działania służb porządkowych i ratowniczych, nie 
tylko w naszej gminie, ale i w całej Polsce możliwe były do-
piero po ustaniu bardzo silnego wiatru i opadów śniegu. Stra-
żacy OSP Kosakowo od godzin rannych 6.12. do soboty po-
dejmowali każdorazowo interwencje na wszystkie otrzymane  
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenia. Poma-
gali w wyciąganiu z rowu autobusu na ul. Wiejskiej, usuwali 
powalone drzewa, przygotowywali sprzęt i worki z piaskiem 
do spodziewanej „cofki” w Rewie z Zatoki Puckiej, wypompo-
wywali wodę z ul. Nadmorskiej w Mechelinkach.

Wszystkie działania doraźne, spowodowane niewywiązaniem 
się przez wykonawcę z umowy odśnieżania dotyczyły dróg 
powiatowych i wojewódzkiej (w związku z zaistniałą w dniu 
6 grudnia sytuacją na ul. Wiejskiej Wójt Gminy Kosakowo wy-
stosował pismo do Starosty Puckiego).

W toczącej się bezpardonowej walce wyborczej panów 
Palczewskiego i Tabakiernika jedno jest pewne, wykorzystają 
oni każdą sytuację, wprowadzając opinię publiczną w błąd, 
by poniżyć urzędującego Wójta.  

P. Palczewski doskonale wie (gdyż zdarzyło mu się być za-
stępcą wójta), że ul. Wiejska jest drogą powiatową i że swo-
je uwagi, o których pisze w artykule „Ksawery obnażył……. 
intelekt Wójta..” powinien skierować do Powiatu i do radnych 
powiatowych. Liczy jednak na to, że mieszkańcy tego nie wie-
dzą. Jest okazja by poniżyć urzędującego wójta,  więc „huzia 
na Józia”.

Z kolei p. Palczewski i także Sz. Tabakiernik, nota bene radny, 
posiadają wiedzę na temat możliwości finansowych i własno-
ści gruntowych budowy ul. Derdowskiego. Wiedzą, że inwe-
stycja wymaga bardzo dużych nakładów (ok. 25 mln zł., tj. ½ 
całego budżetu gminy), w tym wykupu gruntów (procedury 
długotrwałej), gdyż większość nieruchomości przez które ta 
droga miałaby przebiegać, należy do osób prywatnych, a nie 
do Gminy. Wiedzą także, że na chwilę obecną jest to niewyko-
nalne. No, ale jest nośny temat, więc trzeba go wykorzystać.

Budowa drogi  Derdowskiego, jak już informowaliśmy w mar-
cowym Biuletynie Gminnym, jest rozpatrywana jako prioryte-
towa, jednakże uzależniona od możliwości budżetu  Gminy.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
DROGI WOJEWÓDZKIE:  
nr 101 i 101  (odpowiada Marszałek Województwa)
 - Kosakowo ul. Żeromskiego (od ronda w Kosakowie do  
 Pierwoszyna) 
 - Pierwoszyno ul. Kaszubska (od Kosakowa do Rumi ;  
 dawny pas startowy), ul. Rumska. 
Kontakt tel. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Pucku, tel.: 58 673-25-44; fax 58 673-
27-13

DROGI POWIATOWE (odpowiada Starosta Pucki)
 Nr 1518: Pogórze-Dębogórze (Pogórze ul. Szkolna; Suchy  
 Dwór ul. Paska; Dębogórze ul. Chmielna)
 Nr 1517; Pogórze-Rewa.(Pogórze ul. Wiejska; Kosakowo  
 ul. Żeromskiego; Pierwoszyno ul. Kaszubska (od skrzyżo- 
 wania z ul. Rumską; Mosty ul. Gdyńska; Rewa ul.Morska)
 Nr 1519: Kosakowo – Kazimierz (Kosakowo ul. Chrzanow- 
 skiego; Dębogórze ul. Pomorska; Kazimierz ul. Kwietniowa)
 Nr 1516: Mosty – Mechelinki (Mosty ul. Szkolna; Meche- 
 linki ul. Szkolna)
 Nr 1514: od ul. Rumskiej do Mrzezina przez łąki;
Kontakt tel.: Zarząd  Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejhe-
rowskiego w Pucku (od 15.01.2014r. w Wejherowie, ul. Pucka 
11), Kontakt tel.:  58 774-20-15/16 lub 58 774-32-80 ; e-mail: 
sekretariat@zd.puck.pl
W dni śnieżne dyżur w godz. od 4-21 pełni kierownik obwo-
du drogowego w Sławoszynie – pod nr tel. 58 774-20-15 lub 
774-20-16.

DROGI GMINNE - pozostałe drogi publiczne (bez dróg 
prywatnych). - odpowiada Wójt Gminy Kosakowo.                                                                                                                                        
Zadania z ramienia Gminy koordynuje gminna 
spółka PUK PEKO, tel. 058 625 47 47. W wyniku 
rozstrzygniętego przetargu na Zimowe utrzy-
manie dróg gminnych, chodników, placów 
oraz chodników przy drogach powiatowych 
w 2014 r. przeprowadzonego przez PUK PEKO 
zawarto umowy z następującymi wykonawcami.

Rejon 1 - REWA, MOSTY, MECHELINKI , Rejon 2 - KOSA-
KOWO, PIERWOSZYNO 
obsługiwany jest przez - PP MAJA Maria Bigott ul. Kaszubska 
16 Pierwoszyno tel. 781 911 112,

Rejon 3 - POGÓRZE, SUCHY DWÓR 
obsługiwany jest przez - PTHU JAGAN Jacek Kalinowski
ul. Kilińskiego 58 z Rumi tel. 602 443 214,

Rejon 4 DĘBOGÓRZE, DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE
obsługiwany jest przez - Lipkowski Ryszard ul. Pomorska 7, 
Dębogórze  tel. 605 585 805.

ZWRACAMY PAŃSTWA UWAGĘ NA SPOSÓB PARKOWA-
NIA POJAZDÓW NA ULICACH. PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE 
ZAPARKOWANE NA SZOSIE AUTA UTRUDNIAJĄ PRZE-
JAZD CIĘŻKIEGO SPRZĘTU ODŚNIEŻAJĄCEGO I ICH 
SKUTECZNĄ PRACĘ.

UWAGA! NADCHODZI ZIMA
W związku ze zbliżającą się zimą zachodzi niebezpieczeństwo 
zagrożenia zdrowia i życia wielu osób np. bezdomnych, niepełno-
sprawnych, czy starszych i samotnych.
Zwracamy się do mieszkańców naszej gminy z prośbą o wzmoc-
nienie opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej 
samodzielności życiowej, bądź też zwrócenie uwagi na sąsiadów 
jak i  zwiększenie stopnia wrażliwości społecznej na sytuację rodzin 
lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.
Nasza uwaga i troska może zapobiec nieszczęściom, przemarznię-
ciom bądź śmierci. 

Przypominamy – jak co roku - że wszystkie służby lokalne 
gminy Kosakowo, tzn. pracownicy socjalni, pracownicy służ-
by zdrowia, Straż Gminna i Policja służą pomocą osobom, 
których życie z powodu warunków zimowych może być za-
grożone.
Bliższych informacji udziela:
	 •	 Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej,	ul.	Fiołkowa	2B, 
  81-198 Kosakowo, Tel. (58) 620-82-02
	 •	 Straż	 Gminna,	 Tel.	 (58)	 732	 50	 11,	 	 606-428-652,	 
  696-486-517, 696-486-518
	 •	 Ośrodek	Zdrowia	Kosakowo,	Tel.	(58)	679-13-23
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Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zgodnie z art. 111 ust. 2 pkt. 4 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) „Przed-
siębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku po-
przednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.” Wartość 
sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego ro-
dzaju napojów alkoholowych. Jednocześnie zwracamy 
się z prośbą o złożenie tych oświadczeń najlepiej do 
połowy stycznia tak, aby pozostał czas na wyliczenie  
i zapłatę przez przedsiębiorcę do 31.01. pierwszej raty 

Informujemy mieszkańców gminy, że w miejscowości Kosakowo, 
na ulicy Kalinowej została wprowadzona zmiana organizacji ruchu, 
polegająca na ustanowieniu jej drogą jednokierunkową. Wprowa-
dzono tam również zakaz poruszania się samochodów o masie prze-
kraczającej 3,5 tony .

W okresie świąteczno-noworocznym komunikacja miejska na 
terenie Gminy Kosakowo funkcjonować będzie wg zmienio-
nych zasad: 
23 grudnia 2013 r. - komunikacja miejska będzie funkcjono-
wać na podstawie rozkładów jazdy ważnych w dni powsze-
dnie, wolnych od nauki szkolnej. 
24 grudnia 2013 r. – Wigilia Bożego Narodzenia - komu-
nikacja miejska będzie funkcjonować na podstawie rozkła-
dów jazdy ważnych w soboty. Linia 86 funkcjonuje według 
powszedniego rozkładu jazdy.
	 •	 wykonane	zostaną	dodatkowe kursy:
  - linii 105 z Mechelinek o godz. 10.40; linii 146 z Rewy  
  o godz. 5.23, 6.28 i 7.28.
Około godziny 17. zakończy funkcjonowanie linia 86, a ok. 
godz. 18. zakończą funkcjonowanie linie 105 i 194.
	 •	 w	celu	umożliwienia	mieszkańcom	dojazdu na Pa- 
  sterki i powrotu uruchomione zostaną linie nocne:

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

UWAGA- ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. KALINOWEJ W KOSAKOWIE

KOMUNIKACJA ZKM W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
  - N73 z pętli „Dębogórze Słonecznikowa” do przy- 
  stanku „Kosakowo – Kościół”; 
  Odjazdy z Dębogórza Słonecznikowej: 20.43, 23.43;
  Odjazdy z przystanku „Kosakowo – Kościół”: 22.20 i 1.20.
  - N86 z Kazimierza przez Dębogórze-Wybudowanie  
  do placu Kaszubskiego w Rumi; 
Odjazdy z Kazimierza: 21.35, 23.35;
Odjazdy z Dębogórza Wybudowania: 21.42, 23.42;
Odjazdy z przystanku „Plac Kaszubski” w Rumi: 23.20 i 1.20.
	 •	 aby	 umożliwić	 dojazd	 na	 pasterki	 kurs	 linii	 146  
z Rewy o godz. 23.37 zostanie wykonany z zajazdem do Me-
chelinek. Zostanie także uruchomiony dodatkowy kurs linii 
N94 z Kosakowa do Mechelinek:

  - linia 146: Rewa: 23.37, Mosty: 23.43, Mechelin- 
  ki: 23.46, Pierwoszyno – Kościół: 23:50; Kosakowo –  
  Kościół: 23.52.

  - linia N94: Kosakowo – Kościół: 1.14, Pierwoszyno –  
  Kościół: 1.16, Mosty: 1.18, Mechelinki: 1.20 (przyjazd).

25 i 26 grudnia 2013 r. - komunikacja miejska funkcjono-
wać będzie na podstawie rozkładów jazdy ważnych w nie-
dziele i święta.

27 grudnia 2013 r. - komunikacja miejska będzie funkcjono-
wać na podstawie rozkładów jazdy ważnych w soboty.  Linia 
86 funkcjonuje według powszedniego rozkładu jazdy.
	 •	 Wykonane	zostaną	dodatkowe	kursy:
  - linii 105 z Mechelinek o godz. 10.40;
  - linii 146 z Rewy o godz. 5.23, 6.28 i 7.28.

30-31 grudnia 2013 r.- komunikacja miejska będzie funk-
cjonować na podstawie rozkładów jazdy ważnych w dni po-
wszednie, wolnych od nauki szkolnej. 

1 stycznia 2014 r. - komunikacja miejska funkcjonować 
będzie na podstawie rozkładów jazdy ważnych w niedziele 
i święta.

za rok 2014 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych. 
Na podstawie art. 111 ust. 7 w/w ustawy, terminy do wnoszenia  opłat 
to: I rata do 31 stycznia, II rata do  31 maja, III rata do  30 września dane-
go roku kalendarzowego.
Przypominamy, że konsekwencją niedokonania opłaty w powyższych 
terminach jest wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwo-
lenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w określonych terminach 
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcze-
śniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnię-
ciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi).

GOSPODARKA ODPADAMI - Od 1.01.2014r. NOWY WYKONAWCA BĘDZIE ODBIERAĆ ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy Kosakowo informuje, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie w roku 2014 odpadów komunalnych z nieru-
chomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo wygrała firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Rumi.
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Zabudowa jednorodzinna – w cyklu co 2 tygodnie
 
Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych nastąpi we wskazanych dniach. 
Kolejne wywozy będą się odbywać z częstotliwością co 2 tygodnie. 

PONIEDZIAŁEK (06.01.14 r. – Święto Trzech Króli) – odbiór wyjąt-
kowo 07.01.2014 r. REWA, MOSTY: 
ul. Cisowa, Hebanowa, Cyprysowa, Sadowa, Wałowa, Miłorzębo-
wa,  Konwaliowa, Jaworowa, Morwowa, Magnoliowa, Jarzębinowa,  
Olchowa, Limbowa,  Łąkowa, Sekwojowa.

ŚRODA 08.01.14 r. DĘBOGÓRZE, DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE

CZWARTEK 09.01.14 r.  MOSTY – pozostałe ulice (oprócz ul. Wido-
kowa, Wiązowa, Bukowa)

PONIEDZIAŁEK 13.01.14 r.  PIERWOSZYNO, KOSAKOWO

Przypominamy, że na nieruchomościach zamieszkałych istnieje obowiązek gromadzenia komunal-
nych odpadów zmieszanych w odpowiednich pojemnikach. 
Każdy właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie zapewnić sobie pojemnik do gromadze-
nia odpadów zmieszanych. Pojemnik można zakupić w sklepie lub wydzierżawić od dowolnej firmy 
wywozowej na podstawie odrębnej umowy. Osoby dotychczas dzierżawiące pojemniki na czas nie-
określony od firm Metalpol Sp.J. lub ZOM Strach mogą je dalej dzierżawić na warunkach wskazanych 
w zawartej umowie. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani dzierżawą 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 se-
gregowanych 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 wysta-
wić dzień przed planowanym wywozem przed posesję w zapełnionych i związanych workach.

Referat Gospodarki Odpadami zaprasza do odwiedzania nowej strony 
internetowej pod adresem http://www.kosakowo.pl/odpady/
Można na niej znaleźć aktualne wiadomości na temat gospodarki od-
padami i inne przydatne informacje oraz eko-ciekawostki. 

POJEMNIKI I WORKI

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014 r.
ŚRODA 15.01.14 r.  POGÓRZE, SUCHY DWÓR

PIĄTEK 17.01.14 r.  KAZIMIERZ, MECHELINKI, MOSTY: ul. Wido-
kowa, Wiązowa, Bukowa

Zabudowa wielorodzinna

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK (2 x w tygodniu) - POGÓRZE: Czar-
nieckiego 14 i 16, Kościuszki 24-34, Śliwińskiego 2,4-11

ŚRODA (co tydzień) - POGÓRZE: Lotnicza 1, Wiejska 123, Abrahama 
7, Słowackiego 1, SUCHY DWÓR: Reja 42, 44, MOSTY: Wierzbowa 
11, Gdyńska 1, DĘBOGÓRZE: Pomorska 67A, DĘBOGÓRZE WYBU-
DOWANIE: Długa 11

W przypadku, gdy w dniu odbioru odpadów wypada dzień świą-
teczny, odpady odbierane są dnia następnego.

Przypomnienie  o korektach deklaracji 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., 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 deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi  ze wskazaniem zużycia wody za rok 2013 - w celu zaktualizowania opłaty. W momencie złożenia korekty wysokość 
opłaty ulegnie zmianie i zostanie naliczona wg nowych stawek, począwszy od 1 stycznia. Termin wpłaty I raty (za I kwartał) upływa 15.01.

Nowa strona internetowa „A nakrętkę podaruj Mateuszowi!”

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach, przy ul. Szkol-
nej 16 trwa obecnie zbiórka kolorowych nakrętek. Dochód  
z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup wózka inwa-
lidzkiego dla Mateusza. Zapraszamy wszystkich do przyłącze-
nia się do akcji i pomocy chłopcu. 
Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na ewentualne py-
tania  można uzyskać u Pani Lucyny Sorn – lt.sorn@wp.pl 
lub w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 04 – odpady@kosa-
kowo.pl, odpady1@kosakowo.pl  tel. (58)660-43-46.
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Razem można więcej Nadzór rodziców nad realizacją obowiązku  
szkolnego dzieckaGmina	 Kosakowo	 –	 jako	 członek	 Metropolitalnego	 Forum	Wójtów,	

Burmistrzów, Prezydentów, Starostów NORDA - podpisała umowę na 
korzystniejszą niż dotychczas dostawę energii elektrycznej dla gmin 
członków	Forum.

Dzięki odejściu od przetargu kompleksowego na dostawę 
energii elektrycznej udało się uzyskać korzystną cenę, która w 
przypadku naszej gminy (oświetlenie gminy oraz gminne bu-
dynki użyteczności publicznej) przyniesie ok. 30% oszczędno-
ści w porównaniu do cen z zeszłego roku. NORDA zaoszczędziła 
4,974 mln zł brutto. Przeprowadzony przetarg wygrały firmy energe-
tyczne: ENEA S.A. na dostawę energii elektrycznej do budynków uży-
teczności publicznej oraz TAURON - POLSKA ENERGIA S.A. na dostawę 
energii elektrycznej na oświetlenie gminne.

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP 
grn. dyw. ZPRP Stanisława Władysława Śliwy, powołano do działania 
Oddział Kaszubsko-Pomorski w Kosakowie.
Prezesem Oddziału został Pułkownik Związku Władysław Paciuch,  
Wiceprezesem Daniel Malanowski, Sekretarzem Paweł Narloch, Skarb-
nikiem Antoni Wica, Członkiem Zarządu Danuta Tocke,
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca: Wita Ludwichowska-Pawłowska, 
Członkowie: Zdzisław Jaroni i Marian Hirsz.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 18 pkt. 5 ustawy o syste-
mie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004r. 256 poz. 2572), 
rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub nauki są 
zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania 
obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat  
i zmianach w tym zakresie.
W związku z powyższym, prosimy rodziców dzieci zameldowanych 
o niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy pok. 210 (II piętro) 
oświadczenia  lub zaświadczenia ze szkoły o spełnianiu przez dzieci 
urodzone w 1997r. w/w  obowiązku. Wzór oświadczenia do pobrania 
na stronie internetowej www.bipkosakowo.pl w zakładce Oświata lub 
w Urzędzie Gminy Kosakowo pok. 210 w Referacie Oświaty i Zdrowia 
tel. kontaktowy (058) 660-43-45.

ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE INFORMUJE:
Informujemy, że 2 grudnia 2013 r. otwarto w Gdyni - pierwszy na Pomorzu - stacjonarny dom hospicyjny 
dla dzieci pn. „Bursztynowa Przystań”. Udział w uroczystości otwarcia wzięło kilkaset osób, w tym Wójt 
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o. Kosakowo 
– Dębogórze. Członkinie zrzeszenia, przygotowawszy wcześniej smaczne regionalne potrawy, wystąpiły 
w tradycyjnych kaszubskich strojach, promując w ten sposób regionalizm oraz uatrakcyjniając uroczystość.

POWOŁANO DO DZIAŁANIA ODDZIAŁ KASZUBSKO-POMORSKI ZARZĄDU 
KRAJOWEGO ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP W KOSAKOWIE

dr Karol Dettlaff – teatrolog, przyznało następujące nagrody  
i wyróżnienia: 
Kat. uczniowie szkół podstawowych 
I Julita Pietroń, II Antoni Lessnau, III Karolina Owczarek 
Wyróżnienia: Marta Dłutowska, Michał Korybut-Orłowski, Anna Łucz-
kiewicz
Kat. uczniowie szkół ponadpodstawowych 
I Lidia Mikulska, II Adrianna Magierek , III Wiktoria Kowara
Wyróżnienia: Karolina Książek, Małgorzata Korpel     
Organizatorzy wieczoru pragną serdecznie podziękować wszystkich opiekunom, 
nauczycielom, rodzicom oraz uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wspa-
niałą frekwencję.

Takiego zainteresowania Konkursem Recytatorskim Świat Poetycki 
Juliana Tuwima nikt się nie spodziewał. Konkurs, w szranki które-
go stanęło ponad 60 osób, odbył się w czwartek 21 listopada br.  
w ramach Wieczoru Poetyckiego, zorganizowanego przez Wójta 
Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kosakowo z okazji Roku Jubileuszowego Juliana Tuwima. Gminny 
Dom Kultury w Pierwoszynie przeżył prawdziwe oblężenie najmłod-
szych i nieco starszych wielbicieli poezji. Jury Konkursu w składzie: 
Anna Paturej – przewodnicząca Jury, dyrektor Biblioteki Publicznej 
Gminy Kosakowo, Magdalena Studzińska – koordynator Kosakow-
skiego	Klubu	Seniora	z	ramienia	Fundacji	Fly,	Jarosław	Jendza	–	pe-
dagog, lektor, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego,  

WYDARZENIA KULTURALNE
Wieczór Poetycki Juliana Tuwima

KULTURA
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Warsztaty edukacyjne i terenowe dot. ptaków

Sukcesy naszej młodzieży

Muzyczne  kolędowanie z Chórem   „Morzanie”

W dniu 19 listopada 2013 roku uczniowie klasy II A, II B i III B Gim-
nazjum w Mostach brali udział w warsztatach edukacyjnych  
i terenowych dotyczących PTAKÓW, prowadzonych przez praw-
dziwego pasjonata ornitologii pana A. Michalaka.

Do licznych sukcesów naszego Młodzieżowego Chóru prowadzo-
nego przez Panią Magdalenę Stenkę zdążyliśmy się przyzwyczaić, 
niemniej jednak z równie wielką radością informujemy o każdym 
następnym. 28 listopada br. w Akademii Muzycznej w Gdańsku  
odbył się XIII Pomorski Przegląd Chórów Szkolnych Śpiewa-
jąca Polska, w którym udało się naszej młodzieży po raz kolejny 
wystąpić i godnie reprezentować naszą Gminę oraz Gimnazjum  
w Mostach. Jury doceniło wrażliwość muzyczną oraz ambitny re-
pertuar naszej młodzieży, przyznając Złoty Dyplom oraz Dyplom 
Dziekana dla Najlepszego Chóru. Młodzież w składzie: Agnieszka 
Tkaczyk, Nikola Raczko, Marta Bartuś, Magdalena Mikulska, Aneta Sztu-
romska, Marta Turzyńska, Joanna Cichosz, Dominika Eliasz, Agnieszka 
Woźniak, Karolina Mazur, Aleksander Wons, Mariusz Mazur, Wiktor 
Gabor, Alan Wittbrodt, zaprezentowała pieśni ukraińskie. Występowi 
towarzyszyła prezentacja multimedialna. 

Zbliżający się wielkimi krokami koniec roku i okres świąteczno - no-
woroczny  obfituje w ogromną ilość występów, koncertów, uroczy-
stości związanych tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia. Jest 
też czasem podsumowań działalności wszelkich instytucji z  poczy-
nań i ich osiągnięć w ciągu mijającego roku.

Chór w mijającym roku zawiózł z powodzeniem muzykę kaszub-
ską na Ukrainę, gdzie  koncertował we Lwowie. W bieżącym roku w 
wyniku	ubiegłorocznego	wyjazdu	Chóru	do	Francji	–	gościliśmy	de-
legację francuską, która przyjechała w celu nawiązania współpracy  
z naszą gminą. 

Chór  „Morzanie” w 2011r., wychodząc naprzeciw zjawisku uboże-
nia przepięknej polskiej tradycji kolędowania i zaniku starych kolęd  

W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznać się z różnymi 
gatunkami ptaków, ich zagrożeniami oraz sposobami prowadzenia 
obserwacji w terenie. Idąc brzegiem morza mieli możliwość bezpo-
średniego kontaktu z naturą oraz uzyskania wielu cennych i cieka-
wych informacji.

Było to jedno z zadań przewidzianych w realizacji projektu edukacyj-
nego pt. „Lider Lokalnej Ekologii”. Szkolnymi koordynatorkami były 
panie: Anna Gerber i Elżbieta Totzke.

W przerwie podczas obrad Jury zaprezentował się nasz Zespół Ta-
neczny MS Crew w  składzie: Agnieszka Tkaczyk, Marta Turzyńska, 
Natalia Denc, Angelika Janta, Natalia Janta, Paulina Kierszka, Patrycja 
Fifielska, Amelia Olewińska, Wiktoria Czerlińska, Roksana Migga, Domi-
nika Wojewska, Anna Zapadka. Dziewczyny wystąpiły z programem 
opartym na muzyce Michaela Jacksona, otrzymując zasłużone 
gromkie brawa. Gratulujemy sukcesów. 
Młodzież pragnie serdecznie podziękować dyrektorowi Gimnazjum  
w Mostach panu Adamowi Pop za umożliwienie uczestnictwa w Prze-
glądzie, jak również panu Mariuszowi Wójtowiczowi z Maritrans Rumia 
za bezpieczny transport, wsparcie oraz napoje dla uczestników z naszej 
Gminy.

regionalnych w śpiewnikach, wydał  mały  tomik  zawierający  stare 
kolędy kaszubskie w opracowaniu na 4-głosowy chór mieszany; pie-
śni tam zawarte można usłyszeć już w coraz większej ilości kościołów 
w regionie, bowiem coraz więcej z nich wprowadzają do repertuaru 
chóry działające na  całym obszarze Kaszub - od Helu po Bytów.
Dlatego, z tym większą satysfakcją i zaangażowaniem,  
Stowarzyszenie przygotowuje Festiwal Kolęd Kaszubskich, 
który odbędzie się, jak co roku,  27, 28 i 29 grudnia.
Już dziś zapraszamy na koncerty festiwalowe: 27 grudnia  
w puckiej farze, 28 .12 - w Bazylice w Chojnicach, 29.12.2013  
od godz. 14:00 na koncert kolęd do Domu Kultury w Pierwo-
szynie oraz na koncert galowy do  kościoła  pw. Podwyższenia 
Krzyża św. do Pierwoszyna - po mszy św. wieczornej. Szczegó-
łowe informacje ukażą się na plakatach.

KULTURA
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Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce
13. XII. 2013 – I. 2014 Wystawa „Anioły na Święta” (grafiki i akwaforty) autorstwa Ewy Narloch-Kerszka Biblioteka Publiczna Biblioteka w Kosakowie

29. XII. 2013 (14:00) Przesłuchania do VIII Festiwalu Kolęd Kaszubskich Chór Morzanie, Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

29. XII. 2013 (17:00) VIII Festiwal Kolęd Kaszubskich (27-29 XII: Puck – Chojnice – Pierwoszyno) Chór Morzanie, Wójt Gminy Kościół w Pierwoszynie

3. I (18:00) Spotkanie Opłatkowe ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

5. I (11:00) Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

I – II Rozgrywki Młodzieżowej Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

11. I (9:00) Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 2002 „Sztorm Mosty Cup 2014” GKS Sztorm Mosty Hala Sportowa w Mostach

11. I (10:00) Otwarcie sezonu Nordic Walking: Nordic Morsing – Rewa 2014 The North Event, Wójt Gminy Plaża w Rewie

11. I (20:00) Zabawa Karnawałowa ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

12. I (11:00) Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

12. I  (cały dzień) XXII Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” Fundacja FLY Galeria SZPERK w Gminie Kosakowo

I Gminny konkurs ortograficzny SP Pogórze SP w Pogórzu

19. I (11:00) Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

20. I – 2. II Ferie zimowe w województwie pomorskim Gmina Kosakowo Gmina Kosakowo

20. I – 31. I Ferie zimowe w Gminnym Domu Kultury Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

21. I Przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka SP Pogórze SP w Pogórzu

25. I lub 1.II  
(w zależności od 

pogody)

II Dziecięce Zawody Saneczkowe o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Wójt Gminy Górka saneczkowa w Kosakow

I / II Festiwal Piosenki Naszych Dziadków ZS-P Mosty ZS-P w Mostach

I / II Gimnazjada Integracyjna – VI Turniej wiedzy i sprawności dla klas VI SP i I Gimnazjum Gimnazjum Mosty Hala Sportowa w Mostach

2. II (11:00) Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

8.II (15:00) Zabawa Karnawałowa dla dzieci z Gminy Kosakowo do lat 13 Wójt Gminy,Sołtysi Dębogórza  
i Dębogórza Wyb.

Dom Kaszubski w Dębogórzu

9. II (9:00) Turniej Halowej Piłki Nożnej rocznika 2004 „Sztorm Mosty Cup 2014” GKS Sztorm Mosty Hala Sportowa w Mostach

12. II Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych ZS-P Mosty Hala Sportowa w Mostach

16. II (11:00) Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

23. II (11:00) Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

II / III IX Kibol-Cup 2014 Sportowe Kaszuby, Wójt Gminy Hala OPO Cetniewo we Władysławowie

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
Prosimy zapamiętać daty, które nas interesują, gdyż następny biuletyn (jak się dowiadujemy) czasem dochodzi do mieszkańców 
opóźniony i zaproszenia oraz inne terminy podawane w nim mogą być już nieaktualne. Dlatego też kalendarz imprez podajemy 
zawsze Państwu z wyprzedzeniem. 

 Zmiany w kursowaniu autobusów
105: Zmiana trasy i rozkładu jazdy linii ; 165: Korekta rozkładu jazdy 
linii
Informujemy, że z dniem 18 listopada 2013 r., we wszystkie dni ty-
godnia w wybranych kursach linii 105 z/do Mechelinek wprowadzo-
ne zostają zajazdy na ul. Złote Piaski w Kosakowie. Niektóre zajazdy  
w dni powszednie od poniedziałku do piątku będą wykonywane tyl-
ko w dni nauki szkolnej.

Na trasie zajazdu będzie obowiązywać nowy przystanek "Kosakowo 
- Złote Piaski" (ten sam dla kursów w obu kierunkach).

Kursy z Mechelinek, wykonywane z zajazdem na ul. Złote Piaski, będą 
przyspieszone o 3 minuty, tak aby na przystankach od Pogórza Dol-
nego w kierunku Redłowa godziny odjazdów pozostały bez zmian.

Jednocześnie skorygowane zostają także rozkładowe czasy przejaz-
du pomiędzy Pogórzem Dolnym i Pogórzem Górnym, na skutek cze-
go na przystankach pomiędzy Pogórzem Dolnym i Mechelinkami  

(w obu kierunkach) o 1-2 minuty ulegną zmianie godziny odjazdów 
w wybranych kursach.

Wprowadzony zostaje nowy rozkład jazdy linii 165.
Kurs o godz. 8.30 z Rewy do Chyloni zostaje przyspieszony o 8 minut, 
na godz. 8.22.

Kurs o godz. 13.42 z Pogórza Dolnego do Rewy zostaje opóźniony  
o 4 minuty, na godz. 13.46.

Dla tej linii również skorygowane zostają także rozkładowe czasy 
przejazdu pomiędzy Pogórzem Dolnym i Pogórzem Górnym (w obu 
kierunkach), na skutek czego na wybranych przystankach o 1-2 mi-
nuty ulegną zmianie godziny odjazdów w niektórych kursach.

	 •	 Mieszkańcy	osiedla	Złote	Piaski,	 zwrócili	 się	 z	prośbą	do	 
  Wójta o to, by autobus wyjeżdżajacy z przystanku Gdynia  
  Redłowo Szpital o godzinie 15.42 wjeżdżał na Złote Piaski  
  zamiast kursu z Redłowa o 12.15..Wójt przychylił się do  
  tego wniosku. Zmiana wejdzie w życie od stycznia 2014r.
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„Podróż w peruwiańskie Andy” - tak zatytułowany był te-
goroczny koncert Bajnutka, którego wysłuchać mogli ucznio-
wie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębogórzu. Przed 
oczami wszystkich zebranych ukazali się niezwykli goście – 
Indianie z Peru w oryginalnych strojach, którzy dali wspania-
ły koncert, grając na ciekawych i nieznanych w naszym kraju 
instrumentach takich jak: gitara indiańska (charango), Quena 
– indiański flet, Antara – peruwiańska fletnia pana, Zampona 
Malta, Chuli. Artyści zaprezentowali również etniczne instru-
menty perkusyjne m.in.: zaklinacz deszczu – rainstick, indiański 
bębenek – damaza oraz chajchas – grzechotka z nasion lub 
kopytek. Muzycy swoją niezwykłą grą zauroczyli swoich słu-
chaczy i zachęcili ich do wspólnego śpiewu, który zakończył 
ten znakomity występ. Serdecznie dziękujemy p. Magdalenie 
Piasecznej za zaproszenie peruwiańskich artystów do naszej 
szkoły.

Listopad to miesiąc szczególny. W tym czasie wspominamy 
naszych bliskich, którzy odeszli. Do grona tego należą także Ci, 
którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Wspominając bohate-
rów walczących o Niepodległą Polskę uczniowie, nauczyciele 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębogórzu oraz zapro-
szeni goście udali się 14 listopada pod obelisk upamiętniający 
partyzantów Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Ele-
mentem tej uroczystości m.in. były występy młodych artystów 
ze szkolnego chóru, którzy wykonali kilka pieśni patriotycz-
nych, takich jak „Pierwsza Kadrowa” i „Marsz Pierwszej Brygady” 
przeplatanych wierszami. Zapalono znicze, złożono kwity.

Serdecznie dziękujemy p. Magdalenie Piasecznej za wspaniałe 
przygotowanie uczniów oraz oprawy muzycznej tego wyjątko-
wego świątecznego wieczoru.

W dniu 15 listopada 2013 roku uczniowie klas II A, II B, II C i III B 
Gimnazjum w Mostach uczestniczyli w warsztatach pt. „Bada-
nie właściwości fizyko-chemicznych wody”, zorganizowanych 
w ramach projektu edukacyjnego pt. „Lider Loklanej Ekologii”, 
dzięki współpracy w Błękitną Szkołą działającą przy Nadmor-
skim Parku Krajobrazowym z siedzibą we Władysławowie.

Celem zajęć było m.in. pogłębianie wiedzy na temat wła-
ściwości wody, źródeł jej zanieczyszczeń i sposobów 
ochrony, czy doskonalenie umiejętności prowadzenia 
badań. Uczniowie przygotowali się do zajęć poprzez samo-
dzielne usystematyzowanie wiedzy z zakresu wody (jej właści-
wości, źródeł zanieczyszczeń i sposobów ochrony), dokonując 
analizy rozproszonych materiałów źródłowych, pobór próbek 
wody przez uczniów (Mechelinki, Rewa, Kosakowo, Pierowszy-
no, Dębogórze, Pogórze, Wejherowo, różne wody mineralne 
itp.), prezentacja multimedialna przygotowana przez prowa-
dzącego, samodzielne wykonywanie pod okiem prowadzące-
go doświadczeń chemicznych, omawianie obserwacji i formu-
łowanie wniosków. 

Szkolnymi koordynatorami były panie: Anna Gerber, Elżbieta Totz-
ke, Lucyna Komosa.

Koncert bajnutkowy

Wieczornica poświęcona pamięci 
partyzantów "gryfa pomorskiego”

Badanie właściwości fizyko – chemicznych wody

15 listopada 2013 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Dębogórzu odbył się Międzyszkolny Biblioteczny Konkurs 
Czytania ze Zrozumieniem. Była to czwarta edycja tego przed-
sięwzięcia. Łącznie udział w konkursie wzięło piętnaścioro 
dzieci. Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać krótki tekst li-
teracki, w tym roku był to fragment wiersza i rozwiązać test 
dotyczący zawartych w nim treści.! Oto wyniki:  I miejsce:  
Alicja Berg  SP nr 39 w Gdyni,  II miejsce: Alicja Hyży SP  
w	Pogórzu,		Filip	Szefka	ZSP	w	Dębogórzu,		III miejsce:  Patry-
cja Wirkowska SP nr 39 w Gdyni.

Bardzo dziękujemy p. Annie Wróblewskiej i p. Łukaszowi Kołakowi 
za zorganizowanie konkursu, a  zwycięzcom gratulujemy.

Międzyszkolny konkurs czytania  
ze zrozumieniem18 listopada do Szkoły Podstawowej w Dębogórzu zawitali 

rycerze z Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. Przyodziani  
w stroje wojów Mieszka I oraz  Bolesława Chrobrego,  
obładowani bronią i innym dobytkiem przenieśli uczniów  
w średniowieczny czas Polski pierwszych Piastów. Celem 
ich wizyty było pokazanie uzbrojenia rycerza służące-
go pierwszym władcom państwa polskiego, opowieść  
o jego dniu powszednim oraz wyprawach wojennych, 
w których brał udział. Wybrani uczniowie mogli przyodziać 
się w rycerską zbroję, wziąć do ręki miecz i włócznię, nałożyć 
kolczugę, a nawet wyruszyć na polowanie i strzelić z kuszy do 
kryjącego się w kniejach dzikiego zwierza. Inni wybrańcy, jako 
giermkowie wzięli udział w najważniejszej uroczystości – pa-
sowaniu na rycerza. Klękając przed swoim panem, wypowia-
dając słowa rycerskiej przysięgi, dołączyli do grona szlachet-
nych wojowników, których życiowym zadaniem była obrona 
słabszych i służba królowi. Pokaz rycerski wzbudził wiele emo-
cji i w atrakcyjny sposób przybliżył naszym uczniom wiedzę  
o epoce średniowiecza.

Żywa lekcja historii

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Juniorzy C1 Sztormu Mosty rocznika '99 wygrali turniej halowy w Somoninie. W turnieju wzięło udział 10 dru-
żyn. W fazie grupowej Sztorm zanotował komplet zwycięstw. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany zo-
stał Bartek Nowicki.
Drużyna rocznika '99 wystąpiła w składzie: Marek Stefanowski, Robert Szreder, Karol Olejniczak (1 gol), Michał 
Hajduk (1), Mateusz Kowalkowski (2), Kamil Lewandowski (2), Michał Trocki (3), Patryk Kaczyński (3), Szymon Wiatrow-
ski (1), Bartek Nowicki (5).

Sztorm Mosty rocznika 2004 w składzie: Krzysztof Kilichowski, Bartosz Musiał, Paweł Zbiżek, Alan Król, Jakub Badtke, 
Piotr Klinkosz, Borys Ciepliński, Dawid Princ, Wiktor Dampc zajął 7. miejsce w turnieju Cisowa Cup. W tym samym turnieju,  
ale w roczniku 2002 wystartowały 2 inne drużyny Sztormu. Zajęły one 2. oraz 10. miejsce na 16 drużyn. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrany został Mateusz Pestka.

6 grudnia br. w hali  sportowej przy Gimnazjum w Mostach od-
był się XII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. W zawodach 
wzięło udział 6 drużyn: dwie z Kostkowa, dwie z Mostów oraz po  
jednej z: Gimnazjum Katolickiego w Gdyni i z Wierzchucina. Poziom 

SPORT

Turnieje halowe Sztormu Mosty

Piłkarze z Gimnazjum w Mostach na podium

IV Turniej Tenisa Stołowego  
– Jesienne Mistrzostwa Gminy Kosakowo

1 grudnia br. w Hali Sportowej w Mostach rozegrane zostały Jesien-
ne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym. Jednodniowy Turniej  
podzielony był na trzy kategorie wiekowe: open, juniorzy (13-17 lat) 
oraz dzieci (do 12 lat). Najbardziej wyrównana była rywalizacja czoło-
wej szóstki w kategorii Open, gdzie o 1 punkt zwyciężył Marcin Rogal-
ski. Wśród Juniorów najlepszy okazał się Piotr Rogocki, a wśród Dzieci 
– Jakub Bentkowski. 

Pamiątkowe statuetki dla zwycięzców oraz medale i upominki dla 
trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wręczali: Wójt Gmi-
ny Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Paulina Kraska z Referatu ds. Kultury  
i Sportu UG Kosakowo.

Kategoria Juniorów i Dzieci Kategoria Open

Turnieju był bardzo wysoki, a na podium znaleźli się sportowcy  
z Gimnazjum z Mostów, zespół I – zajmując II miejsce.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrano Bartosza Nowic-
kiego z Gimnazjum w Mostach. Puchary i statuetki wręczał Dyrek-
tor Gimnazjum – pan Adam Pop.

W dniu 09 grudnia 2013 roku dla uczniów klasy II A, II B, 
III B na terenie Gimnazjum w Mostach odbyły się zajęcia 
edukacyjno - warsztatowe pt. „Smacznie ale czy na pew-
no zdrowo – czyli ile wiesz o tym co jesz?”.  

Smacznie, ale czy na pewno zdrowo?
CELEM warsztatów było: uświadomienie na co należy zwra-
cać uwagę wybierając produkty spożywcze, a także umiejętne 
odczytywanie etykiet produktów spożywczych.
Uczniowie sprawdzili m.in. z jakich składników składa się guma 
do żucia, jak odróżnić soki barwione sztucznymi barwnika-
mi od soków naturalnych? Sprawdzono zawartość tłuszczu  
w chipsach, serze, ziarnie słonecznika i dyni.

Warsztaty były jednym z elementów działań społeczności 
szkolnej w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Lider 
Lokalnej Ekologii” oraz „Żyj smacznie i zdrowo”.
Szkolnymi koordynatorami były panie: Anna Gerber, Elżbieta Totz-
ke i Lucyna Komosa.
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W	 finałach	 VI	 Mistrzostw	 Pomorza	 Amatorów	 w	 Futsalu	 
„Pomerania Cup 2013”, które odbyły się w Stężycy, 24 listopa-
da br., zespół Dębogórza Wybudowania zajął II miejsce!  
W Turnieju brały udział zgłoszone – najlepsze drużyny, zwy-
cięzcy powiatowych mistrzostw w województwie pomorskim 
(Dębogórze Wybudowanie w marcu br. wygrało Mistrzostwa 
Powiatu „Kibol Cup 2013”). Po raz pierwszy w meczu finałowym 
Turnieju „Pomerania-Cup” (I edycja miała miejsce w 2008 roku) 
wystąpiła drużyna z terenu powiatu puckiego.

Mistrzostwa Pomorza Amatorów w Futsalu – VI Pomerania Cup 2013
Dębogórze Wybudowanie wicemistrzem województwa!

Kibice z Wybudowań

Dębogórze Wybudowanie

Puchar za II miejsceJeden z meczów Turnieju

Dębogórze Wybudowanie z kibicami

Po zakończonych meczach, organizatorzy wyróżnili najlepsze 
drużyny oraz indywidualnie – najlepszych zawodników: królem 
strzelców został Krzysztof Cichosz z Nasz Dach/Zielke Stężyca, 
najlepszym bramkarzem – Mateusz Bucholc z Vamosu Gdańsk, 
a najlepszym zawodnikiem Turnieju – Mariusz Kwidziń-
ski z Dębogórza Wybudowania. Głównym organizatorem 
Turnieju	 było	 Kaszubskie	 Stowarzyszenie	 Kultury	 Fizycznej	 
w Żukowie.
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8 grudnia br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach 
zainaugurowane zostały Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej 
2013/14 o Puchar Wójta. 
Najbardziej wyrównanym w tym dniu był pojedynek UKS-u 
Mosty z Rewą. Drużyna z Mostów czterokrotnie wychodziła na 
prowadzenie, po czym Rewa trafiając do bramki przeciwnika 
doprowadzała do remisu. Dopiero na minutę przed końcem  
reprezentacji Rewy udało się przechylić rezultat na swoją ko-
rzyść i utrzymać go już do końcowego gwizdka.

ROZGRYWKI HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2013/14 O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Mosty – pierwszym liderem

Leśne Ludki – Delfin Rewa

UKS Mosty – Rewa

Kazimierz – Dębogórze

Mosty – Forfun Kosakowo

Pierwoszyno – Dębogórze Wyb.

W 5 rozegranych meczach 1. kolejki padły następujące wyniki:

Leśne Ludki (S. Dwór) – Delfin Rewa 2:4 (0:1)
Mosty – Forfun Kosakowo 13:3 (7:3)
Pierwoszyno – Dębogórze Wyb. 3:9 (2:3)
UKS Mosty – Rewa 4:5 (2:2)
Kazimierz – Dębogórze 3:6 (0:3)
pauzowały: Rezerwy (Kosakowo).
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IV Turnieju Szachowym o Puchar Wójta 
Gminy Kosakowo

Blisko 40 szachistów rywalizowało w IV Turnieju Szachowym  
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo, który rozegrany został w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie, 23 listopada br. Podobnie jak  
w roku ubiegłym, turniej wygrał Stefan Brylowski. Wśród Juniorów 
starszych najlepszy okazał się Łukasz Grabski; wśród Juniorów młod-
szych – Jakub Bentkowski, a wśród Dzieci – Michał Kulig. Wyróżniono 
również najstarszego szachistę – Stanisława Ilickiego, najmłodszego 
– Marka Jęczmień, najlepszą kobietę – Weronikę Rumińską, najlepszą 
dziewczynkę – Julię Myszk oraz najlepszego zawodnika Gminy Kosa-
kowo – Rafała Gajewskiego. Każdy uczestnik Turnieju otrzymał pamiąt-
kowy dyplom, najlepsi w swoich kategoriach wiekowych – pamiątko-
we statuetki oraz nagrody rzeczowe. Turniej zorganizował Wójt Gminy 
Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Body&Mind Edukacja Rozwój Aktywność. 
Sędzią głównym zawodów była pani Marzena Gajlewicz.

Pełna lista uczestników na  
www.rkis.kosakowo.pl

Gry w kategorii Dzieci

Gry w kategorii Open

Wyróżnienia indywidualne

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z GMINY KOSAKOWO  
W WIEKU DO 13 LAT, DO UDZIAŁU

W II ZAWODACH SANECZKOWYCH 
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO, 

który odbędzie się 
w zależności od pogody: 

w dniu 25.01.2014 r. (sobota) o godz. 10:00
lub 01.02.2014 r. (sobota) o godz. 10:00

W przypadku niesprzyjającej pogody (braku śniegu) zawody zostaną odwoła-
ne.
Dzieci w wieku od 0 do 6 lat – udział w zawodach wyłącznie w towarzystwie 
pełnoletniego opiekuna (wspólny zjazd dziecka z opiekunem).
Zawody odbędą się na górce saneczkowej w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.
Więcej informacji, regulamin (z którym należy się zapoznać) oraz zapisy na 
stronie www.rkis.kosakowo.pl oraz pod nr tel. 58 620 06 95
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6 grudnia br. w sali sportowej Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzie-
żowego w Pucku odbył się XIX Mikołajkowy Turniej Mini Siatków-
ki Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców. 

W turnieju wzięło udział sześć Szkół Podstawowych z terenu Powia-
tu Puckiego: Szkoła Podstawowa z Gnieżdżewa, Szkoła Podstawowa  
z Pucka, Szkoła Podstawowa nr 2 z Władysławowa, Szkoła Podstawo-
wa nr 3 Z Władysławowa , Szkoła Podstawowa z Jastarni i Szkoła Pod-
stawowa z Dębogórza. Turniej był rozgrywany osobno dla dziewcząt  
i chłopców. Ogółem w imprezie wystartowało 9 zespołów dziewcząt  
i chłopców tj. około 90 dzieci.

Siatkarki z SP w Dębogórzu najlepsze w Powiecie Puckim

Klasyfikacja końcowa   I  miejsce  SP. Dębogórze ,  II  miejsce  SP. 
Jastarnia, III    miejsce  SP Puck   

Jak mówi trener i nauczyciel wychowania fizycznego z Dębogórza pan 
Mariusz Wiński "Sukces przyszedł po ciężkiej  trzyletniej pracy z zawod-
niczkami/uczennicami przede wszystkim na treningach Uczniowskie-
go Klubu Sportowego".  Gratulujemy dziewczętom z Dębogórza zwy-
cięstwa w zawodach i życzymy dalszych sukcesów

W ostatnim czasie 91-lecie urodzin obchodził pan Jan Dąbrowski  
z Kosakowa. Wizytę z tej okazji oraz kwiaty i życzenia złożył solenizantowi 
zastępca wójta Pan Zdzisław Miszewski.

JUBILEUSZ URODZIN
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IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2006 I MŁODSZYCH
W sobotę 7 grudnia na hali sportowej w Dębogórzu odbył się 

IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2006 i młod-

szych. W zawodach wzięło udział 11 drużyn, m.in. z Wejhero-

wa, Gdyni, Mostów. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach. 

Zespół Lidera Dębogórze wystawił trzy drużyny.

Dla naszych zawodników był to pierwszy turniej, w jakim wzięli 

udział. Mimo że większość naszych podopiecznych musiała rywa-

lizować z zawodnikami nawet o dwa lata starszymi, walczyli na-

prawdę dzielnie. Udało się wygrać dwa mecze i strzelić 7 bramek. 

Najważniejsze nie były jednak wyniki, lecz dobra zabawa, miło 

spędzony czas i nowe doświadczenie, jakim był pierwszy kontakt 

z "prawdziwą" rywalizacją piłkarską.
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Wacław Dettlaff z Rewy, lat 67
Ewa Hebel  z Pierwoszyna, lat 60
Maria Opala  z Dębogórza, lat 61
Ryszard Ruta z Dębogórza, lat 58

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że w ostatnich 

dniach odeszli od nas
Ś.p.

W rozgrywkach brali udział następujący zawodnicy Lidera Dę-

bogórze: Maciuś Kowalski, Kuba Kargol, Michał Kaleta, Ignaś 

Krupko, Szymon Rachwał, Julek Nadolski, Szymon Kołodziej-

ski, Adrian Grala, Antoś Wójcikowski, Olek Graczyk, Krzyś Praż-

mo, Mateusz Kister, Konrad Karaś, Filip Marek.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale, dru-

żyny natomiast puchary za udział w turnieju.

Serdeczne podziękowania należą się rodzicom, bez których te sportowe 

Mikołajki z pewnością nie byłyby tak udane. Zawdzięczamy im zarówno 

pyszne ciasta i łakocie, profesjonalną obsługę bufetu, jak i gorący doping.



Oszczędzaj surowce, oszczędzaj zdrowie 
   

Ogromne koszty naprawy lub wymiany instalacji grzewczej która uległa korozji wskutek nieprawidłowej gospodarki 
grzewczej skutecznie odstraszają nas od pomysłu zaoszczędzenia na wywozie odpadów i zastąpienia kosza na śmieci- 
piecem. Czy jednak możemy zrobić coś jeszcze, aby ograniczyć składowanie odpadów będące obecnie najpopularniejszą     
i jednocześnie najmniej efektywną metodą zagospodarowania śmieci? Czy spalanie odpadów jest całkowicie zakazana 
praktyką, czy jednak w pewnych okolicznościach.... 
  

Według Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie 
gminy Kosakowo, segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego 
mieszkańca. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, ustawienie 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkiem 
zarządców nieruchomości, tak samo jak podpisanie umowy na ich 
wywóz. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, odpady 
posegregowane w systemie workowym odbierane są od mieszkańców 
przez firmę wywozową w ramach jednej opłaty za ich odbiór. 
Efektywna segregacja odpadów u źródła- czyli w miejscu ich 
wytwarzania, pozwala zaoszczędzić około 50% miejsca w koszu. Szkło 
kolorowe i białe, plastik, makulatura, odpady niebezpieczne oraz metale 
są doskonałym źródłem surowca do ponownego wykorzystania. Jednak 
jak zagospodarować odpady które nie nadają się do ponownego 
wykorzystania?  

 
Naukowcy i inżynierowie opracowali technologię, która dzięki wartości energetycznej odpadów pozwala na 

wykorzystanie ich jako paliwa bezpiecznego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Instalacje te, projektowane przez 
specjalistów spełniają niezwykle rygorystyczne normy Unii Europejskiej i uznawane są za najbezpieczniejszą metodę 
zagospodarowania odpadów poprzez połączenie ich unieszkodliwiania z odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej. 

 
 Co takiego mają spalarnie, czego nie mają domowe instalacje? Dlaczego zagospodarowanie odpadów w spalarni 

jest procesem dozwolonym, wręcz pożądanym, a w naszych domowych instalacjach zakazanym pod karą grzywny?  
 
Podstawą bezpiecznego spalania śmieci jest odpowiednia temperatura. Ta, która uzyskuje się w spalarniach jest o wiele 

wyższa od temperatury jaką jesteśmy w stanie uzyskać w nawet najnowocześniejszych domowych piecach. Dzięki temu, 
podczas procesu spalania w specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych instalacjach ogranicza się do minimum 
powstawanie związków szkodliwych dla naszego zdrowia min metali ciężkich, dioksyn, furanów... Powietrze powstające 
wskutek spalania oczyszczane jest na filtrach przewodów kominowych, które skutecznie zatrzymują zawarte w nim pyły      
i niebezpieczne związki. Same przewody kominowe spalarni także są o wiele wyższe niż te w naszych domach, dzięki 
czemu powietrze po spalaniu odpadów wynoszone jest na duże wysokości i skutecznie rozpraszane w  wyższych warstwach 
atmosfery. Instalacje te w przeciwieństwie do odpadów składowanych na wysypiskach nie emitują odorów, eliminują zatem 
to co dla nas, mieszkańców jest najbardziej uciążliwe. Ważne jest, aby spalarnie lokalizowane były w pobliżu, przez co 
obniżone zostaną koszty transportu odpadów a energia elektryczna i cieplna powstająca w procesie ich spalania 
produkowana jest praktycznie „za darmo”.  
 

Pamiętajmy, że do spalarni kierowane są jedynie te odpady, których nie można już poddać recyklingowi. To właśnie 
efektywna segregacja odpadów gwarantuje zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii i naturalnych surowców, 
które obecnie maleją w zastraszającym tempie. Spalarnie są jednym z elementów skutecznego systemu gospodarki 
odpadami, którego głównym ogniwem jesteśmy My. 

 
 
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl 


