RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Nr 03/2014
Kosakowo
Marzec 2014 r.

Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych
i radosnej nadziei.
Niech wszyscy cieszą się chwilą
Zmartwychwstania.
Wesołego Alleluja!
życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Marek

Wójt Gminy
Jerzy Włudzik

Radni i Sołtysi

zapraszają na

Misterium Męki Pańskiej - Ślady Losu
w wykonaniu Chóru Jubileum, Chóru Kameralnego AD HOC, Chóru
Morzanie, zespołu instrumentalnego oraz solistów Ks. Roberta Kaczorowskiego /baryton/ i Pawła Nodzaka /baryton/ pod dyrygenturą prof. Przemysława Stanisławskiego.
Na Misterium zapraszamy:

6 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 w Sopocie /kościół św. Michała Archanioła/
13 kwietnia 2014 r. godz. 12.15 w Pierwoszynie /kościół Podwyższenia Krzyża Świętego/
godz. 15.00 Żelistrzewo / kościół NSPJ/
godz. 17.00 Puck /kościół św. Ap. Piotra i Pawła/
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Kosakowo i Powiatu Puckiego.

W biuletynie:
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BIULETYN GMINNY KOSAKOWO
AKTUALNOŚCI
LV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kosakowo

Uchwały podjęte na LV Zwyczajnej Sesji Rady
Gminy Kosakowo w dniu 27 lutego 2014 roku.
1. Uchwała Nr LV/9/2014 w sprawie przyjęcia„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kosakowo w 2014 roku.
2. Uchwała Nr LV/10/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału zrzutowego

SPRAWOZDANIE

03/2014

2014

odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków
„Dębogórze”do Zatoki Puckiej w Mechelinkach w gminie Kosakowo.
3. Uchwała Nr LV/11/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 195, obręb Pierwoszyno, Gmina Kosakowo.
4. Uchwała Nr LV/12/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rewa, gmina Kosakowo – działka nr 43/8.
5. Uchwała Nr LV/13/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy ﬁnansowej gminy Kosakowo.

z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 31.01 – 30.01.2014r.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 11/2014, po uzyskaniu rekomendacji komisji
konkursowej, zatwierdziłem do realizacji 22 oferty. organizacji pozarządowych celem powierzenia lub wsparcia dotacją z budżetu Gminy
Kosakowo na ogólną kwotę 300 tys. zł. Wykaz organizacji, które otrzymały dotację został ogłoszony i jest dostępny na www.bip.kosakowo.
pl w menu stowarzyszenia. Umowy z organizacjami pozarządowymi
zostały zawarte.
2. Dnia 3.02.br., w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy
dodatkowo kwoty 200 tys. zł. celem wsparcia realizacji zadań publicznych, ogłosiłem II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Termin składania ofert upłynął 24.02. Wpłynęło 27 ofert na
ogólną kwotę 379.159 zł.
3. Zarządzeniem Nr 14/2014 powierzyłem spółce gminnej PUK PEKO
świadczenie usług w zakresie obsługi terenów gminnych –utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych.
4. Zarządzeniem Nr 15/2014 powierzyłem spółce gminnej PUK PEKO
świadczenie usług w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg
gminnych publicznych przyjętych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek pieszo-rowerowych, placów i parkingów, których właścicielem jest Gmina Kosakowo.
5. Zarządzeniem Nr 16/2014. powierzyłem spółce gminnej PUK PEKO
świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czyszczenia
urządzeń melioracyjnych, urządzeń zbierających wody deszczowe

i roztopowe – wpusty uliczne i studnie chłonne zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych oraz na terenach gminnych w gminie
Kosakowo.
6. Zarządzeniem Nr 17/2014. powierzyłem spółce gminnej PUK PEKO
świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk morskich w miejscowościach Rewa na działce o nr. ewidencyjnym 146/5
i Mechelinki na działce o nr. ewidencyjnym 99/1 oraz w zakresie obslugi terenów gminnych – „letnie utrzymanie plaż”.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Opracowanie zmiany
stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo zawarto umowę z ﬁrmą Steelarte Krzysztof Pawlikowski z Gdyni. Wartość umowy to 51.660,00 zł.
2. W wyniku przetargu nieograniczonego na Opracowanie projektu
zmiany MPZP wsi Dębogórze zawarto umowę z ﬁrmą DSPROJEKT
arch. Dariusz Sawicki z Sopotu. Wartość umowy to 4.920,00 zł.
3. W wyniku negocjacji zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę
z ﬁrmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (dotychczasowym usługodawcą)
na Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy
Kosakowo, wartość umowy to 404.424,00 zł.
4. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Dostawę kostki
betonowej z rozładunkiem. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Rodzinna DRO-BET Musolf Sp. z o.o. z Chojnic. Cena ofertowa wykonania
zamówienia to 46.272,60 zł.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO głosowanie

25 maja 2014 r. w godz. 7.00-21.00

WAŻNE INFORMACJE
Obwodowe komisje wyborcze powołuje wójt spośród zgłoszonych wyborców najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób
spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną

przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
Kandydatami zgłoszonymi przez pełnomocników wyborczych mogą
być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie
spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu
pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenie wydaje Urząd Gminy – do
dnia 23 maja.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może
sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego –
upływa 5 maja.
2. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
– upływa 15 maja.
3. Termin złożenia Wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa – upływa 23 maja. Po upływie tego terminu oświadczenia takie
można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj,
25 maja, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie glosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – upływa 12 maja.
5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braillea - upływa 12 maja.
Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.
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Głosowanie przy użyciu nakładek Braille’a
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony przez
wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi - najpóźniej w 13. dniu
przed dniem wyborów.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub
w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest
wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.
Pełnomocnictwo do głosowania
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go o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą
jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko
i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców
w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do
głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje
przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia
właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej
osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch
osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony
przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi – najpóźniej w 20.
dniu przed dniem wyborów.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub
przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez
wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do
rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej – w 10. dniu
przed dniem wyborów. Wzór wniosku został ustalony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do
głosowania, a także wyraźne oznaczenie, że pełnomocnictwo dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do wniosku załącza się:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekające-

Zatrudnienie w nowym Gimnazjum
W związku z licznymi pytaniami o pracę w charakterze nauczyciela, pracownika administracji, w nowo budowanym obiekcie
gimnazjalnym, uprzejmie informujemy, że do ww. budynku
zostanie przeniesione obecnie funkcjonujące Gimnazjum
w Mostach razem z dotychczasową kadrą. Do roku 2016 funkcję dyrektora gimnazjum w nowym obiekcie nadal będzie pełnił obecny dyrektor Gimnazjum w Mostach Adam Pop.

Rekrutacja do Gimnazjum w Mostach
na rok szkolny 2014/15

Głosowanie korespondencyjne

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub
w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko
i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oznaczenie referendum, którego
dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania,
na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz
z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma
z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

brania w sekretariacie szkoły (jeszcze w Mostach) lub na stronie
internetowej gmosty.eduupage.org w zakładce „rekrutacja”.
Planowane profile klas pierwszych: ogólny, językowo-matematyczny, usportowiony (żeglarski)
Do podania o przyjęcie należy dołączyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia
OKE, jedno zdjęcie do legitymacji , kartę zdrowia.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r. do godziny 1200. Ogłoszenie list uczniów
przyjętych do klas pierwszych nastąpi 4 lipca 2014 r.

Składanie podań o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum odbywa się w terminie od 3 marca do 30 maja 2014 r. Druk do po-

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 marca 2014r.
w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości, że na obszarze Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Kosakowo wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów: gminne słupy ogłoszeniowe usytuowane w każdej wsi, dla urzędowych obwieszczeń
wyborczych także tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69.
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Stałe obwody głosowania na terenie Gminy Kosakowo,
ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
/miejscowości, ulice/

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwo Mechelinki
Sołectwo Mosty: ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Cyprysowa,
1

Gajowa, Gdyńska: nr parzyste od nr 2 do nr 20, nr nieparzyste od nr
1 do nr 11, Grabowa, Hebanowa, Jesionowa, Klonowa, Leśna, Lipowa,

Gimnazjum w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty,

Modrzewiowa, Na Wzgórzu, Piaskowa, Polna, Sadowa, Sekwojowa, Szkolna,
Wiązowa, Widokowa
Sołectwo Mosty, ulice: Akacjowa, Berberysowa, Brzozowa, Cisowa,
Deszczowa, Dębowa, Gdyńska: nr. parzyste od nr 22 do końca, nr
nieparzyste od nr 13 do końca, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa,
Jodłowa, Kameliowa, Karmelowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Księżycowa,
2

Leszczynowa, Leśna Osada, Limbowa, Łąkowa, Mahoniowa, Magnoliowa,
Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa,

Ogrodowa, Okrężna, Olchowa,

Gimnazjum w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16, 81-198 Mosty,

Przemysłowa, Rodzynkowa – nr. nieparzyste, Rozmarynowa, Słoneczna,
Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Waniliowa, Wałowa
– nr. nieparzyste, Wichrowa, Wierzbowa

3

Rewa

Punkt Informacji Turystycznej
w Rewie,
ul. Morska 56, 81-198 Rewa

4

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11, 81-198 Pierwoszyno,
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

5

Sołectwo Kosakowo

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
w Kosakowie
ul. Fiołkowa 2 A, 81-198 Kosakowo
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
siedziba komisji właściwej do
głosowania korespondencyjnego

6

Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz

Pierwoszyno

Pogórze
7

8

Suchy Dwór

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30, 81-198 Dębogórze
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogórze
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
Świetlica Sołecka w Suchym Dworze
ul. Jana Chryzostoma Paska 6, 81-198
Suchy Dwór.

Wszystkie lokale wyborcze mają podjazdy dla wózków inwalidzkich (w lokalach nie wymienionych powyżej - wysokość progu wynosi od 1,5 -3 cm).
Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego zamieszczać będziemy na bieżąco na stronie internetowej
gminy na www.kosakowo.pl w zakładce wybory.
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - korekta deklaracji dot. śmieci
Urząd Gminy Kosakowo przypomina o konieczności złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ze wskazaniem zużycia wody za rok 2013. Ma to na celu zaktualizowanie bieżącego zużycia, ponieważ podstawą do określenia opłaty na dany
rok jest zużycie wody z roku poprzedniego. W momencie złożenia korekty wysokość opłaty ulegnie zmianie. W przypadku, gdy zużycie wody za
rok 2013 nie uległo zmianie w stosunku do roku poprzedniego, nie jest konieczne składanie korekty - wystarczy jedynie złożenie stosownego
oświadczenia.
Osoby, które jeszcze nie złożyły korekty proszone są o niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Kosakowo, pok. nr 04.
Druki deklaracji można pobrać w pok. nr 04 lub na stronie www.kosakowo.pl/odpady w zakładce „Do ściągnięcia”.
Informujemy również, że opłaty za gospodarowanie odpadami od 2014 r. należy wnosić kwartalnie:
•
za I kwartał do 15 stycznia, za II Kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za IV kwartał do 15 października.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy odpady@kosakowo.pl, odpady1@kosakowo.pl lub zgłaszać pod nr. tel. (58) 660-43-46.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że w kwietniu 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:
22.04 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
23.04 – Kosakowo, Pierwoszyno
24.04 – Rewa, Mechelinki
25.04 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski
26.04 – Pogórze, Suchy Dwór
Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki,
kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
- sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery,
odkurzacze),
- stare meble,
- stolarka budowlana (okna, drzwi),
- inne przedmioty o dużych rozmiarach.

- instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody
wodociągowe i kanalizacyjne),
- złom, stal zbrojeniowa,
- odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi,
okna, posadzki, boazeria), materiały izolacyjne, instalacje
elektryczne, styropian budowlany,
- gleba i grunt z wykopów.
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót
remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych będą odbierane przez firmę wywozową w ilości do 80
l na lokal mieszkalny.

W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także
wystawiać zużyte opony.
W zabudowie jednorodzinnej komunalne odpady
wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję, w miejscu
nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek
sprzętu na pojazdy. W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić je
przy pergoli śmietnikowej.
Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych zalicza się powstały
w trakcie przeprowadzania remontów w mieszkaniach i domach:
- gruz ceglany, ceramiczny i betonowy,
- elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),

„A nakrętkę podaruj Mateuszowi!”

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach, przy ul. Szkolnej 16 trwa obecnie zbiórka kolorowych nakrętek. Dochód
z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup wózka
inwalidzkiego dla Mateusza. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji i pomocy chłopcu. Nakrętki można także
zostawiać w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 04.
Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na ewentualne
pytania można uzyskać u Pani Lucyny Sorn – lt.sorn@wp.pl
lub w Urzędzie Gminy Kosakowo, pok. 04 – odpady@kosakowo.pl, odpady1@kosakowo.pl tel. (58)660-43-46.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W dniach 10-12.02.2014 r w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej przeprowadzono trenig sztabowy pk. LUTY-14 z zakresu
zarządzania kryzysowego. W ramach współpracy
z tut. Urzędem Gminy w treningu uczestniczył inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pan Bogdan Kacprowicz.
Ustalono zakres współdziałania organów w sytuacjach kryzysowych.
W dniu 21.01.2014 r. została sporządzona „ Notatka uzgodnień” w sprawie udzielenia dodatkowej pomocy Gminie Kosakowo
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.
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Bezpłatna TELEOPIEKA
w Gminie Kosakowo
Gmina Kosakowo, dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Kosakowo
umożliwia im dostęp do Teleopieki domowej I generacji.
Teleopieka domowa I generacji • PCO polega na umożliwieniu Podopiecznemu dostępu do centrów usług
Teleopieki domowej, w tym w szczególności dostępu
do Centrum Operacyjno - Alarmowego Teleopieki („czerwony przycisk alarmowy") oraz sukcesywnie,
w miarę rozwoju systemu, centrum domowych usług
opiekuńczych („niebieski przycisk"), centrum wolontariatu („zielony przycisk") oraz usług telemedycyny.
W związku z powyższą inicjatywą Wójta Jerzego Włudzika rozpoczynamy zapisy dla osób samotnych i chorych,
powyżej 60 roku życia. Skorzystanie z usług Teleopieki
dla mieszkańców Gminy Kosakowo jest BEZPŁATNE.
Sprawy prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, tel. 58 620 82 02.

„Wymianka" w DOMU KASZUBSKIM

Każda kobieta stojąca przed szafą po brzegi wypełnioną ubraniami myśli, że nie ma się w co ubrać. Postanowiłyśmy wyjść
naprzeciw potrzebie i zorganizować akcję, która mobilizuje

do porządków, pozwala pozbyć się ubrań, które na nas nie
pasują albo nam się znudziły i wymienić je na te, które wpadną nam w oko. 15 lutego, dzięki uprzejmości Wójta i Referatu
Kultury i Sportu, w Domu Kultury w Dębogórzu wymienialiśmy się ubraniami ciążowymi, kobiecymi, dziecięcymi, a także
męskimi. Dzięki temu mogliśmy wymienić ubranka, z których
nasze maluchy tak szybko wyrosły na większe. Przy okazji
każdy z nas wyłowił perełki dla siebie. Rozpiętość wiekowa
uczestników bardzo pozytywnie wszystkich zaskoczyła. Zasady akcji były proste: wystarczyło przynieść rzeczy, które chcemy wymienić, dołożyć do ogólnej puli, z której potem można
było wybierać do woli. Z ubrań, które po akcji zostały wybrałyśmy ubranka dla małej Amelki, która w ostatnich dniach trafiła
do hospicjum dziecięcego w Gdyni, resztę przekazałyśmy na
ręce księdza Jana z parafii w Kosakowie. Akcja przyniosła bardzo pozytywny oddźwięk, być może wkrótce zorganizujemy
następną, szczegóły na facebook.pl/klubmammaluszka.
art. Ania Maj - Kub Mam Maluszka

Kosakowski Klub Filmowy zaprasza
Kosakowski Klub Filmowy zaprasza na cykliczne projekcje filmowe – w każdą niedzielę w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11): o godz. 14:00 wyświetlamy film
dla dzieci, o godz. 18:00 – dla dorosłych. Organizator: Wójt
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.

Wstęp wolny! Szczegółowe informacje o repertuarze na każdą
najbliższą niedzielną projekcję znaleźć można na stronie internetowej Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: www.rkis.kosakowo.pl oraz na plakatach.

Z ŻYCIA SOŁECTW
REWA
Makieta graficzna miejscowości REWA

DĘBOGÓRZE

W związku z powstającą makietą graficzną Rewy w latach 30.
XX wieku prosimy tych z Państwa, którzy mają w swoich zbiorach jakiekolwiek zdjęcia z tego okresu, jak również nieco późniejszego o udostępnienie ich do wykorzystania do powstającej pracy. Wszystkie fotografie zostaną oczywiście Państwu
zwrócone. Za ewentualną pomoc serdecznie dziękuję. Sołtys
wsi Rewa Marcin Kopitzki.

Sołtys wsi Dębogórze zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godzinie 19:00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu.
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BIBLIOTEKA GMINNA
O wystawie „Twarz Smętka w obrazach”

miesiąc marzec. Bronisław Melzer to mieszkaniec Rumi, członek Koła
Pasji Twórczych przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie, członek Stowarzyszenia Artystów Pasjonat w Rumi oraz Bałtyckiego
Stowarzyszenia Marynistów Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka.
W malarstwie stosuje technikę olejną. Większość prac tworzy w plenerze korzystając z uroków natury (m.in. dwukrotny uczestnik plenerów
zorganizowanych w gminie Kosakowo).

Kolejne wystawy

W zawiązku z poplenerową wystawą "Twarz Smętka w obrazach"
(wypożyczoną z zaprzyjaźnionej biblioteki w Bolszewie), która gościła
w naszej Bibliotece przez cały miesiąc luty - 19 lutego zorganizowaliśmy
spotkanie z dwójką malarzy, będących uczestnikami pleneru: Teresą
Szczodrowską oraz Maciejem Tamkunem. Zaprosiliśmy na nie dzieci
z kółek kaszubskich ze szkół: w Mostach i Dębogórzu wraz z Paniami
uczącymi języka kaszubskiego: Lucyną Sorn, Aleksandrą Pająk oraz Teresą Czerwińską. Nasi goście przybliżyli słuchaczom (bądź co bądź trudną)
powieść Jana Drzeżdżona, będącą inspiracją dla malarzy oraz opowiedzieli, który z jej wątków został ujęty na poszczególnych płótnach.

Spotkanie z van Goghem

Autorką kolejnej wystawy, również malarskiej, do której odwiedzania
zachęcamy między 1 kwietnia a 6 maja 2014 roku jest Pani Czesława
Kaczmarczyk. Pani Czesława jest także mieszkanką Rumi oraz członkinią Stowarzyszenia Artystów Pasjonat w Rumi. Maluje akrylem i olejem.
Główna tematyka Jej prac to krajobraz (zwłaszcza nadmorski) i kwiaty.

Dekoracje i biżuteria

Także 19 lutego odbyło się kolejne (comiesięczne) spotkanie grupy
czytelniczej, działającej przy bibliotece od prawie 2,5 roku. Tematem
dyskusji była książka Pasja życia, autorstwa Irvinga Stone'a (biograﬁa
Van Gogha). Naszym gościem specjalnym była Aleksandra Żukowska,
pracownik Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, pedagog.

Biblioteka gminna promuje artystów
W okresie od 6 marca do 4 kwietnia 2014 roku w bibliotecznych gablotach gości wystawa ceramiki (dekoracje i biżuteria) wykonanej przez
Katarzynę Wieczorek. Autorka o sobie i swoich pracach: Ceramika
to moja pasja. Daje mi ona wiele możliwości, które staram się wykorzystać.
W moich pracach skupiam się przede wszystkim na kompozycji kolorystycznej. Lubię dodawać mocne akcenty – kontrastowa plama kolorów, mocne
zacieki oraz wyraźne ornamenty i faktury. Moje prace powstają spontanicznie,
dzięki czemu są niepowtarzalne oraz nierzadko zaskakujące. Mam nadzieję,
że oglądanie ich sprawi Państwu równie wiele radości, co mnie tworzenie.

3 marca 2014 roku w naszej kosakowskiej książnicy miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy malarskiej Pana Bronisława Melzera pt. Kaszubskie zakątki i martwa natura. Prace można było podziwiać przez cały

Zachęcamy do odwiedzania biblioteki i śledzenia naszej
strony internetowej (www.biblioteka.kosakowo.pl)

... bo warto !
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Dzień Kobiet w Checzy
7 marca br. w Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie
spotkały się mieszkanki gminy by świętować swój dzień. Święto Pań stało się okazją do miłego spędzenia czasu i rozmów.
Męska cześć dębogórskiego oddziału przygotowała cześć
artystyczną i życzenia. Prezes oddziału Franciszek Sorn wręczał kwiatki oraz upominki, a przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Marek miał dla każdej z Pań kupon totolotka. Część
artystyczną przygotował dr Karol Dettlaff, specjalista ds. Kultury w tut. Urzędzie Gminy. Było wesoło i zabawnie, szczególnie
podczas skeczy przedstawianych przez członkinie zrzeszenia.

ZAPROSZENIE
Roczëmë na dnie òdemklé do Chëczë Nordowëch Kaszëbów
7 maja w gòdzënach ;10-19
8 maja w gòdzënach: 10-17
pieczenié, hëklowanié, robòta w ògrodze
ë wiele jinszëch czekawëch dokôzów,
a na òstatk spiewë ë ògniskò

Zapraszamy na Dni Otwarte do Checzy Nordowych Kaszebów
7 maja w godzinach 10-19
8 maja w godzinach 10-17.
pieczenie, szydełkowanie, praca w ogrodzie
i wiele innych
ciekawych zajęć,
a na koniec śpiewy i ognisko.

ŻDŻEMË NA WAJU

Czekamy na Was

II festiwal piosenki musicalowej i filmowej Kosakowo 2014
Wielbicieli muzyki musicalowej i filmowej zapraszamy do udziału w II Festiwalu Piosenki
Musicalowej i Filmowej Kosakowo 2014, organizowanym przez Gimnazjum w Mostach
oraz Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. Druga edycja Festiwalu odbędzie się w czwartek 14 maja br. od godz. 9:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
Regulamin Festiwalu wraz z kartą zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Referatu
ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: www.rkis.kosakowo.pl
w zakładce Dokumenty. Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 maja do godziny 16:00.

VII Festiwal Piosenki Dziecięcej - Cztery pory roku w piosence
Zachęcamy wszystkie śpiewające dzieci do udziału w VII Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Kosakowo 2014. Tegoroczny Festiwal odbywać się będzie pod hasłem Cztery pory roku w piosence,
i – wzorem ubiegłorocznych edycji – podzielony zostanie na dwa etapy: pierwszy – Przesłuchania konkursowe – 8 maja br. od godz. 9:00, natomiast na Koncert Galowy Festiwalu zapraszamy
22 maja o godz. 17:00 (wstęp wolny). Udział w nim wezmą ci, którzy pomyślnie przebrną eliminacje.
Zarówno Przesłuchania konkursowe, jak i Koncert Galowy, odbędą się w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2014 r. do godz. 16:00: osobiście (w siedzibie Referatu ds. Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo – Rewa, ul. Morskiej 56) lub drogą elektroniczną (na adres rkis@kosakowo.pl).
Uwaga: po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Więcej informacji, Regulamin Festiwalu oraz Kartę zgłoszenia znaleźć można na stronie internetowej www.kosakowo.pl/rkis
(w zakładce Dokumenty).

Kosakowski klub seniora
Wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo powyżej 55 roku
życia zachęcamy do aktywnego spędzenia czasu w ramach
działalności Kosakowskiego Klubu Seniora, powstałego z inicjatywy Wójta Jerzego Włudzika oraz Fundacji FLY. Przyjdź
i przekonaj się sam: czekają interesujące zajęcia (m.in. językowe,
komputerowe, ruchowe), oraz spotkania integracyjne. Zapisy
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w poniedziałki w
godz. 14:00 – 18:00, środy w godz. 14:00 – 18:00, czwartki w
godz. 10:00 – 14:00. Wszelkich informacji udziela pani Magdalena Studzińska, koordynator z ramienia Fundacji FLY (nr tel.: 798
476 042) oraz Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Urzędu Gminy Kosakowo (nr tel.: 58620 06 95 lub 728 476 042).
Harmonogram zajęć znaleźć można na stronach internetowych: fundacja.fly.pl/kks lub rkis.kosakowo.pl.
UWAGA: W dalszym ciągu poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia zajęć: jeśli tylko pragniesz zrobić coś pożytecznego
dla lokalnej społeczności, zdobyć ciekawe doświadczenie,
sprawdzić się w roli instruktora, jak również w niezwykle przyjaznej atmosferze spędzić czas wolny, Kosakowski Klub Seniora
czeka na Ciebie! Szczegółowe informacje znaleźć można pod
podanymi wyżej numerami telefonów. Pilnie poszukiwany jest
wolontariusz do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.
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Bestia z Beki - premiera
Rok 1695. Rzeczpospolita Obojga Narodów największe czasy świetności ma już
za sobą. Niemniej jednak państwo dzięki niedawnej wiktorii wiedeńskiej Jana III
Sobieskiego na krótko odzyskało spokój. Ale nie w północnym regionie kraju:
w niewielkiej miejscowości grasuje tajemnicza bestia, odpowiedzialna za śmierć
kilkudziesięciu ofiar. Niektórzy uważają, że to wyrośnięty wilk, inni są przekonani, że to apokaliptyczna zapowiedź końca świata. Jak jest naprawdę? Król
Jan III Sobieski wysyła do Riffe dwóch zaufanych ludzi, by rozprawili się z bestią:
przyrodnika - myśliwego i hindusa słynącego z umiejętności oswajania dzikich zwierząt. Czy im się powiedzie – będzie można się przekonać w piątek
25 kwietnia 2014 r. o godz. 19:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie na najnowszej premierze Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo.
Bestia z Beki to barwne, dramatyczne widowisko pełne nawiązań literackich i filozoficznych, łączące
elementy grozy z komizmem, kaszubskie legendy i lokalne podania z aluzjami do współczesnego kina.

Dziecięcy Turniej Szachowy – treningowy
8 marca br. w Gminnym Domu Kultury odbył się Dziecięcy
Turniej Szachowy, którego celem było rozwinięcie szachowych
umiejętności, udoskonalenie gry i spotkanie z nowymi przeciwnikami. Do turnieju zgłosiło się nieco ponad 20 młodych
szachistów. Rozegranych zostało 6 rund w tempie 2×10 minut,
a wśród najlepszych znaleźli się: Jan Śliwiński (6 p.), Wiktor
Kiński (5 p.) i Robert Uniwersal (4,5 p.) oraz: Weronika Rumińska (4 p.), Małgosia Godlewska (3,5 p.) i Julia Myszk
(3 p.). Turniej przeprowadziła i sędziowała Marzena Gajlewicz.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
I FESTIWAL PIOSENKI ROMANTYCZNEJ

naścioro uczestników, którzy przenieśli nas w świat piosenki miłosnej,
dostarczając wielu pozytywnych emocji i głębokich wzruszeń. Występy
oceniało jury w składzie: p. Halina Foltynowicz – Dyrektor ZSP im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu, p. Monika Wróbel – Łada, nauczyciel
jęz. angielskiego, p. Karol Dettlaff, teatrolog, muzykolog, opiekun Teatru
Młodzieżowego Gminy Kosakowo oraz p. Tomasz Fopke, poeta, absolwent Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku, Dyrektor
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.
Oto laureaci:
w kategorii klas I –III: Aleksandra Junak SP Dębogórze – I miejsce
(„Bardzo smutna piosenka retro”), Szymon Kowalski SP Dębogórze –
II miejsce („Każdego dnia”), Zofia Michałowska SP Mosty – III miejsce
(piosenka „Z kimś takim jak Ty”). Wyróżnienia otrzymały: Izabela Ptach
(„Z Puchatkiem na zawsze”) oraz Oliwia Kreft („Czas nie będzie na nas
czekał”) W kategorii klas IV – VI: Sara Muża SP Mosty – I miejsce („Wróć
do Sorrento”), Natalia Mikołajewska SP Dębogórze – II miejsce („Być
kobietą”), Oliwia Peplińska SP Pogórze – III miejsce („Za duża, za mała”)
W kategorii „Zespół” nagrody otrzymali Julia Brunath i Roksana Rogalska (klasy I – III) oraz Martyna Szarnecka i Dawid Migga (klasy IV – IV)
Gratulujemy wszystkim laureatom! Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za
przybycie na I Festiwal Piosenki Romantycznej oraz zapraszamy za rok!

Dzień św. Walentego, czyli popularne Walentynki miały uroczysty i niezwykły przebieg w Szkole Podstawowej w Dębogórzu. Tego dnia odbył
się I Festiwal Piosenki Romantycznej, którego pomysłodawcą i głównym
organizatorem była p. Magdalena Piaseczna. Na festiwal przybyło siedem-
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Kolejny sukces gimnazjalistów z Mostów
Ostatniego dnia lutego 2014 roku w Zespole Szkół Nr 12 w Gdyni odbył
się XVIII Międzyszkolny Konkurs „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub”. Naszą
gminę reprezentowali gimnazjaliści z Mostów uczęszczający na zajęcia
z języka kaszubskiego. Przygotowane przez nich przedstawienie „Gwiżdże jidą” ukazujące tradycje bożonarodzeniowe na Kaszubach okazało się
bezkonkurencyjne - zdobyli I miejsce.

polskiego autora. Utwór nie mógł być krótszy niż dwadzieścia wersów
(w innym przypadku uczestnik musiał zaprezentować dwa wiersze). Nad
poprawnością merytoryczną konkursu czuwała pani Sylwia Stępniewska.
Zainteresowanie konkursem było duże – zgłosiło się ponad dwudziestu
uczniów. Poziom artystyczny był wysoki – zarówno wybór tekstów jak
i wykonanie. Jury z przewodniczącym - Dyrektorem Gimnazjum w Mo-

Opiekunem grupy, a zarazem autorem oraz reżyserem inscenizacji jest
pani Elżbieta Totzke – nauczyciel biologii oraz lektor języka kaszubskiego.
Życzymy kolejnych sukcesów.

Konkurs logopedyczny
Dnia 06.03.2014 roku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, w naszej
szkole odbył się turniej logopedyczny. Wzięły w nim udział klasy I i III. Podczas zawodów uczniowie sprawdzili swoje logopedyczne umiejętności
oraz dowiedzieli się, co wpływa na poprawną wymowę. Organizatorem
konkursu była p. Gabriela Gierszewska - szkolny logopeda.

Bal karnawałowy w SP Dębogórze
Bal Karnawałowy, czyli świetna zabawa przy muzyce, wesołe konkursy oraz możliwość zaprezentowania się w ciekawym stroju odbył się
w Szkole w Dębogórzu 13 lutego. Uczniowie klas IV – VI zgromadzeni na
sali gimnastycznej radośnie tańczyli w rytm najlepszych hitów. Dziękujemy Radzie Rodziców za napoje i słodycze, dzięki którym dzieci wzmocniły
swoje siły podczas zabawy. Z przyjemnością możemy pochwalić swoich
wychowanków za bardzo dobrą zabawę podczas całej imprezy. Dziękujemy, że przybyliście na bal pięknie przebierani i tak aktywnie braliście udział
w konkursach. Miło było się z Wami bawić...

Konkurs recytatorski poezji miłosnej

stach - nie mogło ustalić pierwszego miejsca, dlatego też przyznało dwa
pierwsze miejsca ex aequo.
Zwycięzcami pierwszego miejsca zostali: Karol Gruszczyński i Joanna
Szczuko. Drugie miejsce zdobył Kacper Orzechowski, trzecie miejsce wywalczył swoją interpretacją wiersza- Jacek Sorn.
Reprezentanci naszego gimnazjum - Karol i Joanna - przeszli do kolejnego
etapu konkursu, który odbędzie się w marcu, w Pucku.
Serdecznie gratulujemy!

W dniu 14 lutego odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej. Warunkiem przystąpienia do konkursu było pamięciowe opanowanie wiersza

SPORT

Halowa Liga Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
2 marca br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Mostach odbyła się ostatnia kolejka Halowej
Ligi Piłki Nożnej 2013/14 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Aż dwa zespoły reprezentujące
Rewę znalazły się na podium.
Miejsca I i II już kolejkę wcześniej zapewniły sobie drużyny Rewy i Dębogórza Wybudowania,
które na zakończenie rozegrały między sobą bezpośrednie spotkanie. Dotąd niepokonana
Rewa uległa w nim 5:7 Dębogórzu Wybudowaniu, które podobnie jak w ubiegłym roku kończy rozgrywki na II miejscu. Najniższy stopień podium zdobył Delfin Rewa, który w bezpośrednim meczu o III miejsce z Dębogórzem przegrał co prawda 3:5, ale taka różnica pozwoliła
jeszcze młodym rewianom obronić zajmowaną lokatę (w rozstrzygającej małej tabeli z Delfinem Rewa i Dębogórzem, punktowo zrównała się jeszcze AP-UKS Mosty).
Królem strzelców Ligi z dorobkiem 33 bramek został Tomasz Lewańczyk (Dębogórze Wybudowanie); za najlepszego bramkarza uznano Grzegorza Mudlaffa (Dębogórze), a drużyną fair
play został Forfun Kosakowo z zaledwie 4 żółtymi kartkami w całych rozgrywkach.
Pamiątkowe puchary i statuetki wyróżnionym zawodnikom i zespołom wręczał Wójt Gminy
Jerzy Włudzik.
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Młodzieżowe Rozgrywki Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
2 marca br. zakończyły się również Młodzieżowe Rozgrywki Halowej Piłki Nożnej. W turnieju uczestniczyła młodzież z terenu
Gminy Kosakowo z rocznika 1997 i młodsi.
W tym roku wygrał zespół Reprezentacji Jamajka z 4 zwycięstwami i 2 remisami na koncie; II miejsce przypadło drużynie
Barca-Team, III – drużynie MiszczTim, a IV – najmłodszej ekipie w
rozgrywkach – Sztormowi Mosty z roczników 1999-2001. Królem

strzelców turnieju został Sebastian Gleske z Barcy-Team – zdobywca 9 bramek.
Mecze turnieju sędziował Kazimierz Wróbel z Gimnazjum
w Mostach. Na zakończenie, w imieniu Wójta Gminy, pamiątkowe puchary, statuetki i nagrody wręczała Paulina Kraska
z Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji UG Kosakowo.

Tabela końcowa:
1.
2.
3.
4.

Reprezentacja Jamajka
Barca-Team
MiszczTim
Sztorm Mosty '99-'01

l.m.
6
6
6
6

pkt.
14
10
7
3

bram.
17–7
14–8
11–17
11–21

zw.
4
3
2
1

rem.
2
1
1
0

por.
0
2
3
5

GKS Sztorm Mosty: ostatnie sparingi przed ligą
Pod koniec miesiąca – w sobotę 29 marca lider A-Klasy – Sztorm
Mosty meczem wyjazdowym z 11. zespołem tabeli – Wichrem
Wierzchucino rozpocznie rundę rewanżową rozgrywek. Z kolei inauguracja na Złotych Piaskach nastąpi dopiero w sobotę
12 kwietnia o godz. 16:00 w meczu z zamykającą tabelę Nördą Karwia. Drugi zespół walczący w B-Klasie, o ligowe punkty zacznie walkę dopiero w niedzielę 13 kwietnia meczem wyjazdowym z Huraganem Smolno, a już w środę 16 kwietnia o godz.
16:00 spotka się na Złotych Piaskach z Arką Prusewo.

VII Rajd pieszy, rowerowy i nordic-walking
Wiosnę, tradycyjnie przywitamy Rajdem pieszym, rowerowym i nordic-walking, na którego
siódmą już edycję zapraszamy w sobotę 5 kwietnia br. Start – godz. 10:00 sprzed Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie; zakończenie – około godz. 12:00 przy budynku Referatu
ds. Kultury i Sportu w Rewie: grill i losowanie nagród dla uczestników rajdu.
Więcej informacji, wraz z Regulaminem i Kartą zgłoszenia, można znaleźć na stronie RKiS-u (kosakowo.pl/rkis). Wszelkie
pytania zadawać można drogą mailową (rkis@kosakowo.pl) lub telefoniczną (tel.: 58 620 06 95). Zapraszamy.
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Pierwsze zawody i pierwsze sukcesy lekkoatletów z Pogórza
W środę /19.02.2014/ lekkoatleci rozpoczęli nowy sezon. W Pucku odbyły się HALOWE MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE. W zawodach wzięło
udział aż 16 reprezentacji szkolnych z terenu naszego powiatu, łącznie ponad 200 startujących zawodniczek i zawodników.
Gminę Kosakowo reprezentowali młodzi lekkoatleci z Pogórza.
Ponieważ były to pierwsze zawody w tym roku , towarzyszyły
im niebywałe emocje. Rewelacyjnie spisali się nasi biegacze oraz
obie sztafety nie dając szans rywalom. W sportowej rywalizacji
miejsca na podium wywalczyli:
Barbara Grzybek 40 m - I m , 600 m - I m,
Aleksandra Jachorek 300 m - II m,
Mateusz Chwyć 600 m - III m.
Sztafeta dziewcząt 4 x 200 m:
P.Giese, W.Winiarska, A.Jachorek, B.Grzybek - I m
Sztafeta chłopców 4 x 200 m:
K.Brzozowski, D.Fos, E.Ferster, MChwyć - I m

UKS Lider Dębogórze
W dniach 7-9 lutego br. zawodniczki naszego UKS-u wzięły
udział w IV Międzynarodowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej
w Pomechówku/k.Warszawy. Do zawodów zgłosiliśmy 3 drużyny "czwórek" R- 2001 i jeden zespół "trójkowy" R- 2002.
W rywalizacji sportowej wzięły udział 33 zespoły trzyosobowe
(dziewczęta z rocznika 2002) i 28 zespołów czteroosobowych
(z rocznika 2001). Dla większości naszych siatkarek był to pierw-

W klasyfikacji medalowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Pogórza z dorobkiem : 4 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy.

W Pogórzu w oparciu o bazę szkolną i stadion gminny od ponad
roku działa jedyny na terenie gminy Kosakowo klub lekkoatletyczny ULKS SKOCZEK POGÓRZE. Zapraszamy dzieci i młodzież
do uczestnictwa w treningach lekkoatletycznych pod okiem trenera Wojciecha Niemkiewicza / kontakt 694-138-147/

miejsca w Turnieju oraz miały możliwość nawiązania nowych
kontaktów z zawodniczkami innych klubów. Oprócz samego
udziału w Turnieju mieliśmy możliwość osobiście poznać trenera
reprezentacji Polski Kobiet Piotra Makowskiego. Zapraszamy do
naszej galerii, aby zobaczyć zdjęcia z turnieju.

Składy drużyn reprezentujących gminę Kosakowo:
Czwórki: Lider I - Julia Zaremba, Nikola Popławska, Marta
Kloka, Zuzanna Piotrowska, Katarzyna Kamińska,
Lider II - Maja Murawska, Alicja Borek, Łajtar Weronika,
Kloka Dagmara, Małgorzata Śliwa, Karolina Stolc
Lider III - Żukowska Klaudia, Klaudia Rybka, Paulina Sobolewska, Natalia Mudlaff , Izabela Krawczyk
Trójki: Nina Filip, Agnieszka Woroniecka, Dominika Siemczuk, Patrycja Śliwka

szy tak poważny start w zawodach, dziewczęta mogły sprawdzić
swoje siatkarskie umiejętności w rywalizacji z koleżankami z wielu innych województw naszego kraju oraz z Białorusi. Dziewczęta zaprezentowały się z dobrej strony, pokazały wolę walki, chęć
gry i zaangażowanie w każdym spotkaniu, zajmując przyzwoite

Rocznik 2004/05 na turnieju w Somoninie
W sobotę 8 lutego drużyna Lidera Dębogórze wzięła udział
w turnieju halowym, który odbył się w Somoninie. Zespoły podzielone zostały na trzy grupy. Wszystkie mecze trwały 10 minut.
Występ chłopców można zaliczyć do udanych. Nasza drużyna
zajęła 6 miejsce na 12 drużyn biorących udział w turnieju.
21 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie
odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA WEJHEROWA W MINI SIATKÓWCE DZIEWCZĄT w kategoriach: „trójek”- rocznik 2002 – klasa
piąta szkoły podstawowej oraz „dwójek”- rocznik 2003 i młodsze-
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Zachęcamy wszystkie dziewczęta, które nie są jeszcze członkiniami naszego klubu do wstąpienia w nasze szeregi.
Udział Lidera Dębogórze w Mistrzostwach Wejherowa 2014
w kategorii „czwórek”

klasa czwarta i trzecia szkoły podstawowej. W turnieju o puchar
Prezydenta grodu Wejhera w obu kategoriach rywalizowały
łącznie 42 drużyny drużyn z Pomorza północnego finału awansowało 8 zespołów. Żadnej z drużyn Lidera, ani SP nie udało się
awansować do najlepszej ósemki. W trójkach dziewcząt UKS
Lider w składzie Nina Filip,Agnieszka Woroniecka, Dominika
Siemczuk zajął V miejsce.

12 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie
odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA WEJHEROWA W MINI
SIATKÓWCE DZIEWCZĄT w kategorii „czwórek”- rocznik 2001.
W tym turnieju o puchar Prezydenta grodu Wejhera rywalizowało 18 drużyn z Pomorza północnego. Zespół Lidera Debogórze reprezentowały dwa zespoły oraz Szkołę Podstawową
w Dębogórzu jeden zespół. UKS Lider Dębogórze I w składzie
Julia Zaremba, Marta Kloka, Nikola Popławska, Zuzanna Piotrowska zajął VIII miejsce. Zespół II Lidera zajął 5 w składzie Karolina
Stolc, Weronika Łajtar, Izabella Krawczyk, Natalia Mudlaff, Dagmara Kloka zajął miejsce w grupie oraz zespół SP Dębogórze
w składzie Małgorzata Śliwa, Klaudia Rybka, Katarzyna Kamińska,
Paulina Sobolewska 4 miejsce w grupie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z turniejów na naszą stronę internetową: liderdebogorze.futbolowo.pl

Kibol-Cup 2014 – Mistrzostwa Powiatu w Futsalu o Puchar Starosty

Nie udało się drużynie Dębogórza Wybudowania obronić mistrzostwa na IX Mistrzostwach Powiatu w Futsalu o Puchar
Starosty Puckiego – Kibol-Cup 2014. Zespół zakończył turniej na
IV miejscu, przegrywając w małym finale z Solarem Władysławowo, a w półfinale, w dramatycznych okolicznościach po remisie
i rzutach karnych – z Drewniakami Władysławowo. Na ćwierćfinałach – miejsca V–VIII – swój udział w turnieju zakończyły zespoły: Rewy i Rezerw Kosakowo. Ze swoich grup eliminacyjnych
nie udało się awansować do dalszej gry zespołom Pierwoszyna

i Delfina Rewa, i zostały one sklasyfikowane na miejscach IX–
XVI. Całe podium w tym roku zajęły zespoły z Władysławowa:
I – Drewniaki, II – Specjaliści, III – Solar. Turniej odbył się 9 marca
w Hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie (Władysławowo).
Na otwarciu Mistrzostw obecny był Wójt Gminy Jerzy Włudzik, który również
z trybun wspierał najliczniejszą, jak się okazało, reprezentację drużyn z Gminy
Kosakowo. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Sportowe
Kaszuby we współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie
i z pomocą poszczególnych samorządów gminnych powiatu puckiego.
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Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych
Gminy Kosakowo
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śćmi specjalnymi Olimpiady byli koszykarze Trefla Sopot, którzy
po zakończeniu rywalizacji sportowej przeprowadzili z młodymi
sportowcami wspólny trening koszykówki.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Szkoła Podstawowa w Pogórzu (25 pkt.), II miejsce – Szkoła Podstawowa w Mostach (21 pkt.),
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dębogórzu (18 pkt.)
Olimpiadę otworzyli: Wójt Gminy Jerzy Włudzik oraz gospodarz
zawodów – Dyrektor ZS-P Mosty Anna Szymborska. Gratulujemy
zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom, jak również
ich opiekunom, za sportową rywalizację.

12 lutego br. w Hali Sportowej w Mostach odbyła się Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych Gminy Kosakowo. Jak co roku,
reprezentanci szkół podstawowych z Dębogórza, z Pogórza
i gospodarzy – z Mostów, rywalizowali w specjalnie przygotowanych na ze zawody konkurencjach. A w tym roku były to:
piosenka sportowa, skok wzwyż, pokaz zespołów tanecznych,
wyścigi rzędów (biathlon, bieg sztafetowy, uratuj łyżwiarza, zbieranie śnieżynek), mini turniej koszykówki, konkurs kibiców. Go-

UKS Mosty: Sukcesy judoków z Gimnazjum w Mostach
15 lutego br. w Hali MOSiR-u w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Pomorza Młodzików i Juniorów Młodszych w Judo. W kategorii juniorów
młodszych, uczeń Gimnazjum z Mostów – Karol Gruszczyński – zdobył brązowy medal; wA kategorii młodzików brąz zdobył Robert
Gabryelski, a czwarte miejsce wywalczył Daniel Mroczkowski. Wszystkim gratulujemy. Medaliści trenują pod okiem trenera Jarosława
Niewiadomskiego w sekcji judo UKS-u Mosty.

JUBILEUSZE
Najserdeczniejsze życzenia składamy Paniom Urszuli Kurowskiej z Dębogórza
Wybudowania, która niedawno obchodziła 92 urodziny oraz Pani Pelagii Nadolskiej
z Dębogórza, która obchodziła 90 urodziny. Z tej okazji solenizantkom życzenia złożyli
Zastępca Wójta oraz sołtysi.
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KALENDARZ IMPREZ KWIECIEŃ - MAJ 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.

Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Wt, 01.04.2014 (09:00)

Sprawdzian Szóstoklasistów

Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Wt, 01.04.2014
– Wt, 06.05.2014

Wystawa malarska p. Czesławy Kaczmarczyk (wernisaż: wtorek 1 kwietnia, godz. 17:00)

Biblioteka Publiczna

Biblioteka w Kosakowie

So, 05.04.2014 (10:00)

VII Rajd Pieszy, Rowerowy i Nordic-Walking

SP Pogórze

Sala Gimnastyczna w Pogórzu

Cz, 10.04.2014 (10:00)

Konkurs Recytatorski – Rodnô Mowa

Wójt Gminy,
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Chëcz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

Pt, 11.04.2014 (10:00)

XIV Konkurs Wielkanocne Pisanki 2014 – „Kaszubska Wielkanoc”

Gimnazjum Mosty

Gimnazjum w Mostach

So, 12.04.2014 (16:00)

16. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – Nörda Karwia

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

N, 13.04.2014 (12:15)

Koncert Pieśni Wielkopostnych – „Śladami losu”

Chór Morzanie

Kościół w Pierwoszynie

N, 13.04.2014 (17:00)

Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej i Miss Polski Nastolatek Ziemi Kaszubskiej

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Śr, 16.04.2014 (16:00)

13. kolejka B-Klasy: Sztorm II Mosty – Arka Prusewo

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

Cz, 17.04.2014
– Wt, 22.04.2014

Wiosenna przerwa świąteczna

Szkoły Gm. Kosakowo

Szkoły Gm. Kosakowo

Śr, 23.04.2014
– Pt, 25.04.2014 (09:00)

Egzaminy Gimnazjalne – część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i język obcy

Gimnazjum Mosty

Gimnazjum w Mostach

Pt, 25.04.2014 (09:30)
i (17:00)

Święto patrona Wsi Kazimierz: Msza Święta w Rumi (godz. 9:30), Nieszpory przy Kapliczce w
Kazimierzu (godz. 17:00)

Sołtys Kazimierza

Kościół w Rumi,
Świetlica w Kazimierzu

Pt, 25.04.2014 (19:00)

Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo: premiera – „Bestia z Beki”

Wójt Gminy, Teatr Młodzieżowy

Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 26.04.2014 (10:00)

I Etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego

LKS Puck, UM Puck

Miasto Puck

So, 26.04.2014 (16:00)

18. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – KP Gdynia

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

Wt, 29.04.2014 (09:00)

XII Szkolny Turniej Wiedzy i Sprawności – „Gimnazjada 2014”

Gimnazjum Mosty

Hala Sportowa w Mostach

N, 04.05.2014 (12:00)

Festyn Rodzinny, Święto OSP Kosakowo

Wójt Gminy, OSP Kosakowo

Plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie

N, 04.05.2014 (16:00)

15. kolejka B-Klasy: Sztorm II Mosty – Zatoka 95 Puck

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

Śr, 07.05.2014
– Cz, 08.05.2014 (10:00)

Dni Otwarte Chëczy Nordowych Kaszubów, Biesiada
(7 maja – godz. 10:00-19:00; 8 maja – godz. 10:00-17:00)

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Chëcz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

Cz, 08.05.2014 (09:00)

VII Festiwal Piosenki Dziecięcej – przesłuchania konkursowe

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Cz, 08.05.2014 (12:30)

69. Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej w Europie

Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy WP i AR, i Kwatera
w Kosakowie

So, 10.05.2014 (11:00)

Otwarcie sezonu Yacht-Clubu w Rewie

Yach-Club Rewa

Rewa

So, 10.05.2014 (17:00)

20. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – Jantar Swarzewo

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

Pt, 16.05.2014

III Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Piosenka Kaszubska

ZSPiSSM Dębogórze

ZSPiSSM w Dębogórzu

Cz, 22.05.2014 (17:00)

VII Festiwal Piosenki Dziecięcej – Koncert Galowy

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 24.05.2014 (10:00)

II Etap Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego

LKS Puck, Wójt Gminy

Start: pętla autobusowa w Mechelinkach

So, 24.05.2014 (17:00)

22. kolejka A-Klasy: Sztorm Mosty – FC Gowidlino

GKS Sztorm Mosty

Boisko Złote Piaski w Kosakowie

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-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu - tel. 58 679 13 25;- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach - tel. 58 679 13
21;- Szkoła Podstawowa w Pogórzu - tel. 58 665 76 30;- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze – prezes, 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.

Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że w ostatnich
dniach odeszli od nas
Ś.p.

Józef Rzepa
z Dębogórza, lat 94

Teresa Sendacka
z Pogórza, lat 56

Bronisława Slowi
z Dębogórza, lat 92

Grzegorz Urbański z
Dębogórza
Wybudowania, lat 51
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Gospodarka odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Kosakowo - podsumowanie roku 2013
Zgodnie z tradycją na początku nowego roku kalendarzowego przekazujemy Państwu sprawozdanie z efektów zbiórki odpadów
niebezpiecznych w roku 2013, z którego wynika, że coraz chętniej podejmują Państwo trud prawidłowego zagospodarowania
odpadów niebezpiecznych. Możemy z dumą powiedzieć, że mieszkańcy gminy Szemud znają i rozumieją potrzebę odpowiedniegoBEZPIECZNEGO - gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. W 2013 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
(KZG) zorganizował na terenie gminy Kosakowo trzy objazdowe zbiórki odpadów niebezpiecznych (tzw. OZON), które odbyły się w
marcu, czerwcu i październiku.
Ilości poszczególnych odpadów
zebranych w trakcie OZON**
-ok. 4020 kg zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
- ok. 145 kg przepracowanych olei
- ok. 2940 kg resztek farb, lakierów
- ok. 85 kg zużytych tonerów
- ok. 290 kg zużytych i przeterminowanych lekarstw (apteki)
- ok. 900 kg zużytych baterii
- ok. 20 kg świetlówek i żarówek energooszczędnych
- ok. 60 kg inne ( w tym odczynniki chemiczne i środki ochrony roślin)

Z roku na rok ilość odpadów niebezpiecznych zbieranych na terenie gminy w sposób kontrolowany i bezpieczny wzrasta, co
jednoznacznie wskazuje, że akcje informacyjne na temat bezpiecznego gospodarowania odpadami organizowane przez gminę oraz
KZG odnoszą pozytywny skutek ekologiczny. Jesteśmy przekonani, że w roku 2014 mieszkańcy gminy Kosakowo nie zawiodą i
efekty zbiórki odpadów niebezpiecznych będą jeszcze wyższe.
Dnia 1 lipca 2013r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na mocy
której odpowiedzialność za organizację systemu zagospodarowania odpadami
komunalnymi spoczywa w „rękach” gmin. To właśnie dzięki ich ogromnemu
zaangażowaniu w promocję nowego systemu oraz działania informacyjne na temat
właściwego postępowania z odpadami po raz kolejny udowadniamy że właściwe
zagospodarowanie odpadami, w tym także odpadami niebezpiecznymi, przy odrobinie chęci nie stanowi problemu. Miniony rok
2013 uważamy więc za kolejny „mały sukces” na drodze do czystego i bezpiecznego środowiska naturalnego.

A czy Ty wiesz gdzie oddać odpady niebezpieczne? Pamiętaj!
Odpady które NIE MOGĄ SIĘ ZNALEŹĆ W KOSZU NA
ODPADY KOMUNALNE

GDZIE ODDAJEMY WYMIENIONE ODPADY

Baterie

Pojemniki w placówkach handlowych, oświatowych i
użyteczności publicznej, PZON*, OZON**

Przeterminowane leki

Pojemniki w aptekach, PZON*, OZON**

Farby, lakiery, termometry, świetlówki itp.

PZON*, OZON**

Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD

PZON*, OZON** (do rozmiarów TV)

*Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znajduje się:
- na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148 i przyjmuje odpady od mieszkańców od poniedziałku
do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty 10:00-15:00
- w Gdyni przy ul. Żeliwnej 3 i przyjmuje odpady od mieszkańców we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-17:00 oraz w soboty 11:00-15:00
W przypadku oddawania odpadów niebezpiecznych do PZON nie obowiązuje rejonizacja, zatem mieszkańcy mogą korzystać także z
pozostałych punktów zlokalizowanych na terenie gmin-członków KZG (adresy punktów oraz godziny otwarcia dostępne są na stronie
www.kzg.pl). Pod podanym adresem dostępny jest także wykaz punktów w których ustawione są pojemniki na zużyte baterie (placówki
oświatowe, sklepy, urzędy) oraz na przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa (apteki, przychodnie)
** Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (terminy zbiórek dostępne są na stronie www.kzg.pl oraz pod numerem: (58) 6246611).
KONTAKT:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl
gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.plochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58) 624 75 15, dos@kzg.pl

