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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

	 W	 imieniu	własnym,	 radnych	gminnych	 i	powiatowych	pragnę	podziękować	za	Państwa	aktywny	udział	 
w	wyborach.	Wysoka	frekwencja	wyborcza	w	naszej	gminie,	nie	po	raz	pierwszy	pokazuje,	że	jesteśmy	społeczeń-
stwem	obywatelskim	i	chcemy	mieć	wpływ	na	rozwój	miejsca	naszego	zamieszkania.
	 Dziękuję,	że	po	raz	kolejny	obdarzyliście	mnie	Państwo	zaufaniem,	co	m.in.	oznacza,	że	zauważyliście,	że	
wiele	się	u	nas	dzieje	dobrego	i	że	nasza	Gmina	zmienia	się	na	lepsze.	Życzyłbym	sobie	i	Państwu,	aby	kolejne	 
cztery	lata	w	kadencji	2014-2018	minęły	w	spokoju,	twórczej	pracy,	budującej	atmosferze,	we	współpracy	z	Radą	
Gminy	Kosakowo.
	 Jestem	 gotowy	 do	 dalszej	 pracy	 dla	 polepszania	 warunków	 życia	 w	 gminie.	 Tak,	 jak	 do	 tej	 pory,	 po-
staram	 się	 nie	 zawieść,	 swoje	 deklaracje	 wyborcze	 zrealizować	 zgodnie	 z	 moim	 hasłem	 wyborczym	 
„Dotrzymuję	 słowa”.	 Strategiczne	 decyzje	 podejmować	 będę	 w	 oparciu	 o	 konsultacje	 z	 wieloma	 środowiska-
mi	mieszkańców	Gminy.	Jestem	przekonany,	że	współpracując	uda	się	wykonać	nasze	założenia,	przedstawione	 
w	programie	wyborczym.	

Dziękuję	za	zaufanie
Jerzy	Włudzik	Wójt	Gminy	Kosakowo

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych radością i magią 
wigilijnej nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Kosakowo oraz świątecz-
nym gościom życzymy, aby świąteczne dni upłynęły w miłej, rodzinnej atmos-
ferze,  w gronie najbliższych,  a Nowy 2015 Rok dostarczył wielu sukcesów, 
mądrych decyzji i przyniósł wiele dobrego.  

„Radości - przy każdym wigilijnym stole,
Szczęścia - z obcowania z ludźmi dobrej woli,
Nadziei - którą tak pięknie wyraża Betlejemska Stajenka”

Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki
 Radni i Sołtysi Wójt Gminy Kosakowo

Jerzy Włudzik
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PIERWSZE  SESJE NOWO WYBRANEJ RADY GMINY KOSAKOWO
I	 sesja	 nowo	 wybranej	 Rady	 Gminy	 Kosakowo	 została	 –	 zgodnie	 z	 kodeksem	

wyborczym	 –	 zwołana	 na	 1	 grudnia	 br.	 na	 podstawie	 Postanowienia	 nr	 20/14	
Komisarza	Wyborczego	w	Gdańsku.	Zgodnie	z	jej	porządkiem	odbyło	się	wręczenie	
nowo	wybranym	radnym	zaświadczeń	o	wyborze	przez	Przewodniczącego	Gminnej	
Komisji	Wyborczej	Pana	Krzysztofa	Gregorka	oraz	złożenie	ślubowania	przez	radnych,	
którzy	-	po odczytaniu	słów	przysięgi	-	wypowiadając	słowa	„Ślubuję”	objęli	swoje	
mandaty.	Nowym	Przewodniczącym	Rady	Gminy	Kosakowo	wybrano	Pana	Marcina	
Kopitzkiego	 (radny	 z  Rewy),	 a	 Wiceprzewodniczącą	 Panią	 Bożenę	 Roszak	 (radna	 
z	Suchego	Dworu).	

Poniżej	przedstawiamy	Państwu	skład	nowej	Rady	Gminy	na	kadencję	2014-2018:	
Brzozowska	Alicja,	Chajęcki	Jacek,	Fajks		Adam,	Gloza	Beata,	Kopitzki	Marcin,	Litwin	
Sylwester,	Majek	Marcin,	Marek	Mirosław,	Piotrowska	Mirosława,	Roszak	Bożena,	Sorn	
Lucyna,	Stankiewicz	Jerzy,	Strzelec		Antoni,	Śliwińska	Wiktoria,	Wronowska	Barbara.	

W	dniu	8	grudnia	postanowieniem	nr	37/14	Komisarza	Wyborczego	w	Gdańsku	
odbyła	się	II	sesja	Rady	Gminy	Kosakowo,	na	której	ślubowanie	złożył	nowo	wybrany	
Wójt	 Gminy	 Jerzy	 Włudzik.	 Przewodniczący	 Gminnej	 Komisji	 Wyborczej	 wręczył	
wójtowi	zaświadczenie	o	wyborze,	a	przewodniczący	Rady	Gminy	przekazał	insygnia	
władzy.			

Miesiąc grudzień jest bardzo pracowitym czasem dla radnych. W dniu 11 grudnia 
podczas III Sesji Rady powołane zostaną Komisje Rady Gminy, a do końca grudnia 
przewidziane są jeszcze dwie sesje, podczas których radni pracować będą m.in. nad 
uchwaleniem budżetu Gminy na rok 2015. Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy 
na sesje. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej http://www.
bip.kosakowo.pl/  w  zakładce Rada Gminy. Dla mieszkańców, którzy nie będą mogli 
uczestniczyć w sesji, transmitowane będą relacje za pośrednictwem kanału Kosakowo 
TV.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć na stronie internetowej Urzędu.

WYBORY SIĘ SKOŃCZYŁY
A HENRYK PALCZEWSKI DALEJ PROWADZI KAMPANIĘ WYBORCZĄ

Trzeba	umieć	się	pogodzić	z	przegraną.	

Dnia	 1	 grudnia	 2014r.	 Państwowa	 Komisja	 Wyborcza	
obwieszczeniem	 uzupełniającym	 ogłosiła	 o	 zbiorczych	 wynikach	
wyborów	wójtów,	burmistrzów	i	prezydentów	miast	na	obszarze	kraju.

Wizualizację	wyników	można	znaleźć	pod	linkiem	http://wybory2014.
pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/221105

Wójtem	Gminy	na	kadencję	2014-2018	został	Jerzy	Włudzik	(51,4%	
głosów).

W	 związku	 z	 kwestionowaniem	 przez	 H.	 Palczewskiego	 wyniku	
wyborów	 w	 Kosakowie	 informujemy,	 że	 za	 pracę	 Obwodowej	
Komisji	Wyborczej	w	Kosakowie	odpowiada	przewodnicząca	komisji,	
zgłoszona	 przez	 KW	 Platforma	 Obywatelska	 RP	 (partia	 Szymona	
Tabakiernika)	i	członkowie	komisji,	a	nie	urzędnicy.

W	 skład	 tej	 komisji	 wchodziły	 osoby	 zgłoszone	 przez:	 KW	
Platforma	Obywatelska,	KW	PiS,	KW	PSL,	KWW	Mirosława	Busz,		KWW	
Budujemy	Powiat,	KWW	SLD	Lewica	Razem,	KWW	Ruch	Narodowy,	
KWW	Nasz	Powiat	Pucki	i	jedna	osoba	z	urzędu.	

Ponadto	 w	 dniu	 wyborów	 w	 lokalu	 wyborczym	 obecni	 byli	
mężowie	 zaufania	 –	 obserwatorzy	 kandydatów	 na	 wójta,	 którzy	
mieli	 prawo	 obserwować	 wszystkie	 czynności	 obwodowej	 komisji	
wyborczej	zarówno	przed	rozpoczęciem	głosowania,	w	trakcie	 jego	
trwania	 oraz	 po	 jego	 zakończeniu,	 zgłaszać	 przewodniczącemu	
komisji	na	bieżąco	uwagi	i	zastrzeżenia,	wnosić	uwagi	do	protokołu	

głosowania	 z	 wymienieniem	 konkretnych	 zarzutów	 oraz	 być	
obecni	przy	 transmisji	danych	do	systemu	elektronicznego	a	 także	
przy	 przekazaniu	 protokołu	 Gminnej	 Komisji	 Wyborczej.	 Żaden	 
z	mężów	zaufania	nie	podważył	w	protokole	wiarygodności	wyników	
głosowania.

Jak	widać,	poza	mężem	zaufania,	który	był	 tylko	obserwatorem	
w	komisji,	Wójt	Jerzy	Włudzik	nie	miał	żadnego	wpływu	na	komisję	
wyborczą.

Wyniki wyborów Wójta Gminy Kosakowo w Obwodzie Nr 5  
w Kosakowie są następujące : 

W II turze

Jerzy	Włudzik	457	głosów	(72,89%),	Tabakiernik	170	głosów	
(27,11%)-	Jerzy	Włudzik	otrzymał	287 głosów więcej.

W I turze

Jerzy	Włudzik	410	głosów,	Tabakiernik	116	głosów-	Jerzy		Włudzik	
otrzymał	294 głosów więcej.

Wyniki głosowania w II turze są zbieżne z I turą i wykazują tą samą 
tendencję dużego poparcia dla Jerzego Włudzika.

P.	 Palczewski,	 czas	 przestać	 mieszać	 i	 	 pogodzić	 się	 z	 wolą	
większości	społeczeństwa	Gminy	Kosakowo.	

Wójt Jerzy Włudzik serdecznie dziękuje za poparcie okazane w ostatnim 
czasie przez osoby publiczne jak i  prywatne, tak budujące w kampanii wybo-
rczej przy ostrej retoryce ze strony kontrkandydata. Szczególne podzię-
kowania w tej mierze kieruję do Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka - za jego niezawodne poparcie i dobrą współpracę  
z samorządem. Szymon Tabakiernik skłamał, że ma poparcie Marszałka Województwa Pomorskiego.

Z informacji uzyskanej bezpośrednio od Marszałka Mieczysława Struka dowiedzieliśmy się, że nie udzielał on żadnego poparcia kandydatowi 
na wójta Szymonowi Tabakiernikowi.  No cóż, nie utożsamiamy się ze stosowaną przez p. Tabakiernika zasadą „wszystkie chwyty dozwolone”.
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NIE OPIECZĘTOWANIE URNY WYBORCZEJ BEZ 
WPŁYWU NA WYNIK WYBORóW –    POSTANOWIENIE 

SĄDU NAJWYżSZEGO
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 listopada 2011 r. III SW 
143/11.

Teza - Opieczętowanie urny wyborczej w sposób określony  
w art. 42 § 1 Kodeksu wyborczego dopiero w trakcie trwającego już 
głosowania oznacza naruszenie tego przepisu. Uchybienie to nie 
ma jednak wpływu na wynik wyborów jeżeli w trakcie głosowania 
urna znajdowała się przez cały czas w zasięgu wzroku członków 
komisji obwodowej i nie była wówczas przez nikogo otwierana,  
co wykluczało możliwość manipulowania jej zawartością. 

Nie chcąc wchodzić w kompetencje niezawisłego sądu wypada 
jedynie zauważyć, że uchybienie to nie mogło jednak mieć wpływu 
na wynik wyborów już tylko dlatego, że  jak wynika z protokołu głoso- 
wania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kosakowie - w trakcie 
głosowania urna znajdowała się przez cały czas w zasięgu wzroku 
członków  Komisji Obwodowej i mężów zaufania i nie była wówczas 
przez nikogo otwierana, co wykluczało możliwość manipulowania 
jej zawartością, zaś wnoszący protest H. Palczewski nie przedstawił 

jakichkolwiek dowodów na poparcie swoich twierdzeń w kwestii 
ewentualnego naruszenia zawartości urny, poprzestając wyłącznie na 
wyrażeniu podejrzenia co do możliwości zaistnienia takich zdarzeń. 

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę, że mąż zaufania 
kandydata na wójta Szymona Tabakiernika był obecny w lo-
kalu wyborczym zarówno przed rozpoczęciem głosowania, w 
trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu i mógł zgłaszać 
przewodniczącej komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia.  
Zastanawiające, że mąż zaufania nie zareagował, a dopiero przed 
zamknięciem lokalu zrobił to H. Palczewski. Dlaczego czekali tak 
długo? 

Wyborcom wyjaśniamy, co potwierdzają  zapisy w protokole 
głosowania komisji, że urna w obecności członków komisji i męża 
zaufania kandydata Szymona Tabakiernika  - przed głosowaniem 
została sprawdzona. 
Potwierdzono, że jest pusta, następnie zamknięto ją na klucz, który 
przechowywała przez cały czas przewodnicząca komisji, po czym 
została zapieczętowana i został zaklejony wlot urny na karty do 
głosowania. Usunięcie o 7:00, w godzinie otwarcia lokalu wyborczego 
taśmy zabezpieczającej wlot do urny spowodowało usunięcie  
całości oplombowania urny, czego komisja nie zauważyła.

W związku z donosem  Henryka Palczewskiego do Prokuratury o sprawdzenie wiarygodności podanych przez 
Jerzego Włudzika danych nt. jego wykształcenia, publikujemy skan  dyplomu ukończenia przez niego  wyższych studiów 
zawodowych. 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kosakowo, zawiadamia, że w dniach od 15.12.2014r. 
do dnia 16.01.2015r.  wyłożone zostały do publicznego wglądu 
projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego :
• nieruchomości nr  997 i 996/2 w Mostach gmina Kosakowo 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr 
XVII/104/2011 z dnia 24.11.2011r.,

• dla działek nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach przy ul. Cedrowej
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekty zmian planów są udostępnione do wglądu na stronie 
internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia  oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, p. nr 07 na parterze.

Uwagi do projektów można składać na piśmie do Wójta Gminy 
Kosakowo z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2015r. 

Dyskusja publiczna nad przyjętym w projektach zmian planów 
rozwiązaniami odbędzie się  w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Kosakowo  (I piętro) w dniu 15.01.2015r. od godz. 15.00.
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INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCóW
Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zgodnie z Art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356): Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 
poprzednim, 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 rodzaju 
napojów alkoholowych. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za 
sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży napojów 
alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z 
zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 ust. 5 i 6 w/w ustawy.

L.p. Rodzaj sprzedanych napojów 
alkoholowych 

Opłata podstawowa pobierana w 
przypadku gdy wartość sprzedaży napojów 

alkoholowych nie przekroczyła progu 
ustawowego 

Opłata podwyższona pobierana w 
przypadku gdy wartość sprzedaży napojów 
alkoholowych przekroczyła próg ustawowy 

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

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

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 
zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim 

2. 
o zawartości powyżej 4,5% do 

18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa)

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

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 
zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim 

3. o zawartości powyżej 18% 
alkoholu 

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – 
opłata wynosi 2 100 zł 

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 
zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim 

Na podstawie art. 111 ust. 7, terminy do wnoszenia  opłat to: I rata do 31 stycznia, II rata do  31 maja, III rata do  30 września danego 
roku kalendarzowego.
Konsekwencją niedokonania opłaty, a także niezłożenia oświadczenia w powyższych terminach jest wygaszenie zezwolenia (co wynika  
z art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W przypadku przedstawienia fałszywych 
danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty 
w określonych terminach może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o jak najszybsze złożenie tych oświadczeń (najlepiej do połowy stycznia), tak aby 
zostawić czas na wyliczenie i zapłatę pierwszej raty za rok 2015 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
(do 31.01.).

UWAGA!
W  2015 roku  31 styczeń przypada w sobotę, ale nie oznacza to przedłużenia terminu do poniedziałku. Honorowane będę tylko 
dowody wpłat, na których wpisaną datą będzie termin do 30.01.2015r.

Stosownie do przepisów art. 17  pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 
marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz .U. z 2012r., nr 110, poz. 647, ze. zm.) w wykonaniu uchwały 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 24.11.2011r., Nr XVII/106/2011;

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do 
publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Pogórze 
gm. Kosakowo w rejonie ulic Kościuszki i Wiejskiej wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt  planu  udostępniony będzie w  dniach od 07.01.2015r. 
do 6.02.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. 
Żeromskiego 69, p. nr 7 na parterze oraz na stronie internetowej 
www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w  projekcie  planu  miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
20.02.2015r. 
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu 
rozwiązaniami odbędzie się  w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Kosakowo  (I piętro) w dniu 5.02.2015r. o godz. 16.00. 
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z 
art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 
ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu 
i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu można 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opinią 
Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny  oddziaływania  w/w projektu planu na 
środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji  uwagi i 
wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do 
Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. 
Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres 
e-mail: kosakowo@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 20.02.2015r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu 
pozostaną  bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 
21 dni od dnia upływu ich składania.

OGŁOSZENIE
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INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI W ROKU 2015
Przypominamy, iż w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo informujemy, że została wybrana oferta złożona przez: 
Pucka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Pucku ul. Zamkowa 6

Telefony kontaktowe: 58 673-04-00 lub 58 673-04-20

Wskazana firma będzie działała na terenie gminy od 1 stycznia 2015r. 

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr LX/51/2014 z dnia 21.08.2014r. wprowadzono do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo zapisy mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie zbiórki odpadów i 
usprawnić system gospodarowania odpadami, tj.:
1. Odbiór odpadów budowalnych i rozbiórkowych powstałych podczas drobnych robót remontowych w ilości do 1m3  

/rok  (worek typu BIG-BAG) będzie można zgłaszać indywidualnie (w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych)  do firmy odbierającej odpady na terenie naszej gminy. 

2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon będzie odbywał się 4 razy do roku.
O dokładnych terminach zbiórek będziemy informować z wyprzedzeniem w biuletynie gminnym oraz na stronie  
www.kosakowo.pl/odpady.

3. W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 15 lutego) będzie możliwość przekazania przedsiębiorstwu 
wywozowemu poza systemem workowym wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych - choinki (wraz z odpadami 
segregowanymi).

Dodatkowo, przypominamy o konieczności złożenia korekty deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
ze wskazaniem zużycia wody za rok 2014 w celu zaktualizowania bieżącego zużycia. Korekty złożone od 01.01.2015r. 
do dnia 15 stycznia spowodują zmianę wysokości opłaty jaką należy uiścić, natomiast te złożone po 15 stycznia  zostaną 
rozliczone przy następnej racie. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Kosakowo można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Kosakowo, pok. 04, tel. 58 660-43-46, e-mail: odpady@kosakowo.pl 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POJEMNIKóW NA ODPADY KOMUNALNE
Przypominamy, iż do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady. 
W związku z nową firmą odbierającą odpady, nie ma potrzeby zmiany dzierżawcy pojemnika na odpady. 
Mieszkańcy, którzy dzierżawią pojemniki od firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rumia nadal mogą korzystać z tej 
formy posiadania pojemnika po dopełnieniu formalności polegających na przedłużeniu umowy na dzierżawę pojemnika 
(szczegóły PUK Rumia tel. 58 671-03-96)
Ofertę na dzierżawę pojemników posiadają również inne firmy posiadające aktualny wpis do działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych m.in.:
• PGK Puck (tel. 58 673-04-20);
• SANIPOR Gdynia (tel. 58 660-96-22);
• METALPOL Rumia (58 671-52-25);  
• ZOM Bracia Strach (tel. 58 623-12-84);
Inną formą jest zakup pojemnika we własnym zakresie. Przy zakupie należy zwrócić uwagę, aby był  on przeznaczony 
do odpadów komunalnych, posiadał odpowiedni atest lub certyfikat. W marketach przemysłowych dostępne są oprócz 
pojemników przeznaczonych na odpady, również mniej wytrzymałe pojemniki ogrodowe- tylko na odpady zielone (trawa/
liście). W przypadku uszkodzenia takiego pojemnika to mieszkaniec ponosi za niego odpowiedzialność. 

BEZPIECZEŃSTWO 
Aby w wygodny i bezpieczny sposób odpady komunalne mogły być odbierane od mieszkańców, przypominamy aby w dniu 
ich odbioru uwiązać psy na smyczy lub ulokować pupila w domu. Wielokrotnie ich swobodna obecność na podwórzach 
uniemożliwiła  pracownikom firmy odbiór odpadów. 

UWAGA ! NADCHODZI ZIMA ! 
W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów czy intensywnych opadów 

śniegu zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia wielu osób np. bezdomnych, niepełnosprawnych, czy 
starszych i samotnych.

Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, Straż 
Gminna i Policja służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków zimowych może być zagrożone.

Zwracamy się również do wszystkich mieszkańców naszej gminy z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi 
sobie ludźmi o ograniczonej samodzielności życiowej, bądź też zwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów jak i zwiększenie 
stopnia wrażliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.

Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska może zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci. 

Bliższych informacji udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo, Tel. (58) 620-82-02

Straż Gminna, Tel. (58) 620-82-48, 606-428-652, 696-486-517, 696-486-518
Ośrodek Zdrowia Kosakowo, Tel. (58) 679-13-23
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Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych  
na terenie Gminy Kosakowo w 2015 roku

  ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Poniedziałek

Rewa
Mosty ulice:
Cisowa, Hebanowa, Cyprysowa, Sadowa, Wałowa, Miłorzębowa, Jaworowa, Morwowa, Magnoliowa, Jarzębinowa, 
Olchowa, Limbowa, Łąkowa, Sekwojowa, Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa, Kameliowa, Wichrowa

05.01.2015r., 19.01.2015r., 02.02.2015r., 16.02.2015r., 02.03.2015r., 16.03.2015r., 30.03.2015r., 13.04.2015r., 
27.04.2015r., 11.05.2015r. ,25.05.2015r., 08.06.2015r., 22.06.2015r., 06.07.2015r., 20.07.2015r., 03.08.2015r., 
17.08.2015r., 31.08.2015r., 14.09.2015r., 28.09.2015r., 12.10.2015r., 26.10.2015r., 09.11.2015r., 23.11.2015r., 

07.12.2015r., 21.12.2015r.

Środa

Mosty – pozostałe ulice 
Kosakowo – ul. Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa

07.01.2015r., 21.01.2015r., 04.02.2015r., 18.02.2015r., 04.03.2015r., 18.03.2015r., 01.04.2015r., 15.04.2015r., 
29.04.2015r., 13.05.2015r., 27.05.2015r., 10.06.2015r., 24.06.2015r., 08.07.2015r., 22.07.2015r., 05.08.2015r., 

19.08.2015r., 02.09.2015r., 16.09.2015r., 30.09.2015r., 14.10.2015r., 28.10.2015r., 10.11.2015r., 
25.11.2015r., 09.12.2015r., 23.12.2015r.

Piątek

Dębogórze
Dębogórze Wybudowanie
Kazimierz (02.01.2015-dodatkowy odbiór)

09.01.2015r., 23.01.2015r., 06.02.2015r., 20.02.2015r., 06.03.2015r., 20.03.2015r., 03.04.2015r., 17.04.2015r., 
02.05.2015r., 15.05.2015r., 29.05.2015r., 12.06.2015r., 26.06.2015r., 10.07.2015r., 24.07.2015r., 07.08.2015r., 
21.08.2015r., 04.09.2015r., 18.09.2015r.,02.10.2015r., 16.10.2015r., 30.10.2015r., 13.11.2015r., 27.11.2015r., 

11.12.2015r., 28.12.2015r.,

Poniedziałek

Mechelinki (02.01.2015-dodatkowy odbiór)
Mosty: ul Widokowa, Wiązowa, Bukowa
Suchy Dwór

12.01.2015r., 26.01.2015r., 09.02.2015r., 23.02.2015r., 09.03.2015r., 23.03.2015r., 07.04.2015r., 
20.04.2015r., 04.05.2015r. ,18.05.2015r., 01.06.2015r., 15.06.2015r., 29.06.2015r., 13.07.2015r., 27.07.2015r., 
10.08.2015r., 24.08.2015r., 07.09.2015r., 21.09.2015r., 05.10.2015r., 19.10.2015r., 02.11.2015r., 16.11.2015r., 

30.11.2015r., 14.12.2015r., 28.12.2015r.

Środa
Kosakowo – pozostałe ulice
Pierwoszyno
14.01.2015r., 28.01.2015r., 11.02.2015r., 25.02.2015r., 11.03.2015r., 25.03.2015r., 08.04.2015r., 22.04.2015r., 
06.05.2015r. ,20.05.2015r., 03.06.2015r., 17.06.2015r., 01.07.2015r., 15.07.2015r., 29.07.2015r., 12.08.2015r., 
26.08.2015r., 09.09.2015r., 23.09.2015r., 07.10.2015r., 21.10.2015r., 04.11.2015r., 18.11.2015r., 02.12.2015r., 

16.12.2015r., 30.12.2015r.

Piątek

Pogórze

16.01.2015r., 30.01.2015r., 13.02.2015r., 27.02.2015r., 13.03.2015r., 27.03.2015r., 10.04.2015r., 24.04.2015r., 
08.05.2015r. ,22.05.2015r., 05.06.2015r., 19.06.2015r., 03.07.2015r., 17.07.2015r., 31.07.2015r., 14.08.2015r., 
28.08.2015r., 11.09.2015r., 25.09.2015r., 09.10.2015r., 23.10.2015r., 06.11.2015r., 20.11.2015r., 04.12.2015r., 

18.12.2015r.

Odbiór dodatkowy odpadów zmieszanych w m. Mechelinki i Kazimierz odbędzie się w dniu 2 stycznia 2015r. (piątek).

Kolejne odbiory - zgodnie z harmonogramem tj.: Kazimierz - 9 stycznia (piątek); Mechelinki 12 stycznia ( poniedziałek).

Zmiana terminu wynika z długiej przerwy pomiędzy ostatnim dniem odbioru odpadów w tych miejscowościach a pierwszym dniem odbioru  
w roku 2015.

Odbiór odpadów zmieszanych w m. Pogórze, nie odbędzie się w dniu 2 stycznia 2015r. (piątek) Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych 
w Pogórzu w 2015 roku nastąpi w dniu 16 stycznia 2015 (piątek). Kolejne odbiory – zgodnie z harmonogramem.

Zmiana terminu odbioru wynika ze zbyt krótkiej przerwy pomiędzy ostatnim dniem odbioru (tj. 31.12.2014r.) a pierwszym dniem odbioru  
w roku 2015, który podaliśmy w poprzednim harmonogramie (02.01.2014r.).
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ODBIóR ODPADóW SEGREGOWANYCH W 2015 ROKU
GM. KOSAKOWO – ZABUDOWA JEDNORODZINNA

PLASTIK MAKULATURA SZKŁO BIODEGRADOWALNE
Miejscowość Dzień odbioru - czwartek

Dębogórze
Dębogórze Wybudowanie
Kazimierz
Kosakowo – Złote Piaski
Mosty
Rewa

08.01.2015r., 22.01.2015r., 05.02.2015r., 19.02.2015r., 
05.03.2015r., 19.03.2015r., 02.04.2015r., 16.04.2015r., 
30.04.2015r., 14.05.2015r., 28.05.2015r., 11.06.2015r., 
25.06.2015r., 09.07.2015r., 23.07.2015r., 06.08.2015r., 
20.08.2015r., 03.09.2015r., 17.09.2015r.,01.10.2015r., 
15.10.2015r., 29.10.2015r., 12.11.2015r., 26.11.2015r., 

10.12.2015r., 24.12.2015r.,

Mechelinki
Kosakowo
Pierwoszyno
Pogórze
Suchy Dwór

03.01.2015r., 15.01.2015r., 29.01.2015r., 12.02.2015r., 
26.02.2015r., 12.03.2015r., 26.03.2015r., 09.04.2015r., 
23.04.2015r., 07.05.2015r., 21.05.2015r., 06.06.2015r., 
18.06.2015r., 02.07.2015r., 16.07.2015r., 30.07.2015r., 
13.08.2015r., 27.08.2015r., 10.09.2015r., 24.09.2015r., 
08.10.2015r., 22.10.2015r., 05.11.2015r., 19.11.2015r., 

03.12.2015r., 17.12.2015r., 31.12.2015r.

POPIóŁ PALENISKOWY-SEGREGACJA
Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. Stanowi on odpad komunalny  
i podlega segregacji tak jak inne rodzaje odpadów. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr LX/51/2014 z 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Kosakowo - od 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołu w zabudowach jedno- 
i wielorodzinnych. Wytwórca tego odpadu powinien  zaopatrzyć się w pojemnik metalowy (z blachy ocynkowanej) o pojemności 110 
l. Jest możliwość kupna lub dzierżawy takiego pojemnika. Potrzebę odbioru należy zgłosić do firmy odbierającej odpady komunalne.

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck
tel: 58 673-04-20 fax: 58 673-04-44

e-mail: zuk@pgkpuck.pl, pgk.zuk.at@wp.pl
Przypominamy, że nie należy umieszczać popiołu paleniskowego oraz żużlu w pojemniku wraz z odpadami zmieszanymi. W przypadku 
stwierdzenia popiołu w odpadach komunalnych zmieszanych uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona. 

żUżEL I POPIóŁ PALENISKOWY
Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo

Dzień odbioru - wtorek

27.01.2015r., 24.02.2015r., 31.03.2015r., 28.04.2015r., 26.05.2015r., 23.06.2015r., 28.07.2015r., 
25.08.2015r., 29.09.2015r., 27.10.2015r., 24.11.2015r., 22.12.2015r.

ZABUDOWA WIELORODZINNA
Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych 2 RAZY W TYGODNIU (Poniedziałek i Piątek)

Shiraz Park I – Czarnieckiego 14 A-F                        Shiraz Park II – Czarnieckiego 16 A-H
Mistral – Kościuszki 54,56                                               Mistral 2 – Staszica 1-3

Osiedle Morskie – Kościuszki 24-34                       Osiedle Morskie – Śliwińskiego 2-10
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 7,9,11                          Osiedle Morskie – Śliwińskiego 5

                              Osiedle Morskie – Śliwińskiego 3      

Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych 1 RAZ W TYGODNIU ( Piątek)
Pogórze - Abrahama 7                                                             Pogórze - Lotnicza 1

Pogórze -  Słowackiego 1                                                          Pogórze - Wiejska 123
Suchy Dwór - Reja 42,44                                                        Mosty - Wierzbowa 11 

                                  Mosty - Gdyńska 1                                                           Dębogórze: Pomorska 67A
                        Dębogórze Wybudowanie: Długa 11

Odbiór odpadów komunalnych - segregowanych 1 RAZ W TYGODNIU (Czwartek)

PLASTIK MAKULATURA SZKŁO

Shiraz Park I – Czarnieckiego 14 A-F                               Shiraz Park II – Czarnieckiego 16 A-H
Mistral – Kościuszki 54,56                                                           Mistral 2 – Staszica 1-3

Osiedle Morskie – Kościuszki 24-34                                 Osiedle Morskie – Śliwińskiego 2-10
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 7,9,11                                   Osiedle Morskie – Śliwińskiego 5

                        Osiedle Morskie – Śliwińskiego 3
- odbiór w pozostałych wspólnotach zgodnie z harmonogramem dla zabudowy 

jednorodzinnej.
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PODZIĘKOWANIE 
ŚW. MIKOŁAJOWI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kosakowie składa serdeczne podziękowania 
Świętemu Mikołajowi – Panu Adamowi 
Makowskiemu z Osady Wędrowca w Me-
chelinkach za zorganizowanie spotkania 
mikołajkowego, przygotowanie prezentów  
i smacznego poczęstunku dla dzieci z ro-
dzin objętych naszą pomocą.

WYDARZENIA  
KULTURALNE

Organizowane przez Wójta Jerzego 
Włudzika tradycyjne Mikołajki cieszą 
się niesłabnącą popularnością wśród 
najmłodszych. W tym roku odbyły się 
one w sobotę 6 grudnia w hali sportowej 
w Mostach. Nie zabrakło wielu atrakcji 
dla mniejszych i większych dzieci: 
przedstawienia teatralnego, gier, zabaw, 
konkursów, tanecznych korowodów, 
finezyjnych dmuchańców i zjeżdżalni. 
Wójt zadbał, by Św. Mikołaj nie zapomniał 
przynieść  świątecznej paczki dla każdego 
dziecka. 

Specjalne podziękowania należą się firmie 
Trefl – sponsorowi nagród.  

MIKOŁAJKI W GMINIE KOSAKOWO

ZAPROSZENIE NA IX FESTIWAL  
KOLĘD KASZUBSKICH    

KASZUBSKI REGIONALNY CHóR „MORZANIE”  ORAZ 
WóJT GMINY KOSAKOWO ZAPRASZAJĄ  

W DNIACH 26,27,28 GRUDNIA BR. NA IX FESTIWAL  
KOLĘD KASZUBSKICH,

który w tym roku  rozpocznie się  jak zwykle w farze w  Pucku - w dniu 26.12.2014 o  godz. 
15,30    a następnie w  dniu   27.12.2014  o godz. 19.00 w Kościele   pw Najświętszej Ma-
ryi Panny Wspomożenia Wiernych w  Rumi  i zakończy konkursem i koncertem galowym  
w Kościele pw   Podwyższenia Krzyża św. w Pierwoszynie   w dniu 28 grudnia po mszy  
św. wieczornej .

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania 
także przesłuchań konkursowych, które 
rozpoczną się   28.12.2014r. o godz. 14.00 
w   Domu Kultury w Pierwoszynie.
Chór   tą   drogą   pragnie również złożyć 
wszystkim mieszkańcom Gminy i czytel-
nikom Biuletynu serdeczne życzenia   
pogodnych, szczęśliwych świąt a także 
dobrego, pełnego udanych przedsięwzięć 
całego roku 2015 - obfitującego w zdrowie  
i nieustającą  opiekę Bożej Dzieciny.
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TEATR MŁODZIEżOWY:  
MISTRZ I MAŁGORZATA

Zaledwie wypełniona po brzegi (i to dosłownie) widownia Domu Kultury w Pierwoszynie 
burzliwą owacją na stojąco pożegnała świtę Wolanda oraz innych bohaterów teatralnej 
adaptacji Bułhakowskiego arcydzieła, a już zaraz po premierze pojawiły się głosy, by 
diabelską rozprawę z ateuszami, obłudnikami, egoistami, fałszywymi znawcami sztuki, 
szpiegami i donosicielami powtórzyć. Proszę się nie martwić – dla wszystkich, którzy 
nie zdołali obejrzeć spektaklu, zostanie on zaprezentowany raz jeszcze (w zmienionej 
nieco odsłonie) w piątek 23 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 w Gminnym Domu Kultury  
w Pierwoszynie. Wstęp wolny.    

A że naprawdę warto, przekonać może fakt, iż najnowsza premiera naszego Teatru 
Młodzieżowego znalazła się w wypisie najważniejszych teatralnych adaptacji Bułhakowskiej 
powieści w roku 2014 obok profesjonalnych teatrów z Moskwy czy Londynu. Jest to 
naprawdę spora niespodzianka i wyjątkowe wyróżnienie dla naszego zespołu.

Adres strony: http://www.masterandmargarita.eu/en/05media/theatertoneel2014.html

ZABAWA KARNAWAŁOWA 
DLA DZIECI

Sołtysi: Dębogórza oraz Dębogórza 
Wybudowania wraz z Wójtem Gminy 
zapraszają na Zabawę Karnawałową dla 
dzieci do lat 10 z Dębogórza i Dębogórza 
Wybudowania. Zabawa odbędzie się w 
sobotę 31 stycznia od godz. 15.00 w Domu 
Kaszubskim w Dębogórzu. Fantazyjne 
przebrania mile widziane. Wstęp wolny. 

IMPREZY W KOSAKOWSKIEJ CHECZY
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo 
oraz Wójt Jerzy Włudzik zapraszają na imprezy w kosakowskiej 
Checzy: 

BAL KARNAWAŁOWY
W sobotę 24 stycznia 2015 r. od godz. 20.00 odbędzie się 
tradycyjny Bal Karnawałowy. Wstęp: 120 zł / os. Przygrywać do 
tańca będzie zespół Szwagry. 

BAL PRZEBIERAŃCóW DLA DZIECI
Z kolei w sobotę 17 stycznia od godz. 14.00 do 16.00 gratka dla 
milusińskich: Bal Przebierańców dla dzieci. Wstęp wolny. 

WIECZóR WALENTYNKOWY
W piątek 13 lutego odbędzie się Wieczór Walentynkowy. Nie zabraknie atrakcyjnego 
programu artystycznego. Wstęp wolny.   

ZAJĘCIA KREATYWNE DLA DZIECI W GMINNYM 
DOMU KULTURY 

Miło nam poinformować, że w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbywają 
się Zajęcia kreatywne dla dzieci, prowadzone przez panią Ewę Narloch-Kerszkę - 
artystę-plastyka. Uczestniczyć w zajęciach można w każdy wtorek w godz. 15.30 – 
17.00 (grupa młodsza), 17.00 – 18.30 (grupa starsza). Informujemy, że wspaniałą 
atmosferę na zajęciach dokumentują zdjęcia i informacje zamieszczane w zakładce 
Zajęcia kreatywne na stronie internetowej Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki  
i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: www.rkis.kosakowo.pl.

ZAJĘCIA W PRACOWNI MODELARSKIEJ 
Wójt Gminy Jerzy Włudzik i Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dębogórzu zapraszają 

dzieci i młodzież z całej Gminy do uczestnictwa w zajęciach w pracowni modelarskiej. 
Zajęcia odbywają się w środy (szkutnicze) i piątki (lotnicze) w godz. 16-18  w Dębogórzu 
przy ul. Pomorskiej 30 – wejście od strony starej szkoły, a prowadzą je doświadczeni in-
struktorzy modelarstwa.

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI Z GMINY  
KOSAKOWO „DORASTAĆ”

W lipcu i sierpniu br. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci z Gminy Kosakowo „DORASTAĆ” z siedzibą w Rewie, ul. Kujawska 24, 
przeprowadziła zbiórkę publiczną (nr decyzji: OO.5311.4.2014.KS. wydanej przez Wójta Gminy Kosakowo). Podczas zbiórki sprzedano 
przedmioty za łączną kwotę 1409,00 zł. Koszt pozyskania przedmiotów wyniósł 380,22 zł co stanowi jedyny koszt przeprowadzenia 
zbiórki. Uzyskane środki w wysokości 1028,78 zł w całości przeznaczono na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci  
z Gminy Kosakowo co potwierdza rachunek.
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DĘBOGóRZE
Informujemy,	 że	 sołtys	 wraz	 mieszkańcami	 w	
czynie	społecznym	we	wsi	posadzili	tuje	„szma-
ragd”	i	także	cebulki	kwiatów	przy	Krzyżu	i	przy	
Pomniku	Braci		Radtke.

Sołtys	złożył	wniosek	do		  Wójta	Gminy	o	prze-
znaczenie	sumy 	20	000	zł	(funduszu	sołeckie-
go)	na	dodatkowe	punkty	świetlne,	które	będą	
zamontowane	 na	 ulicach	 Cytrynowa,	 Borowi-
kowa	oraz	Jagodowa	do	posesji	28/30	oraz	51	
po jednej	lampie.
W	 dniu	 5	 października	 podczas	 Mszy	 Świętej	
w	 uroczystości	 75	 rocznicy	 wyzwolenia	 Kępy	
Oksywskiej	 w	 Piaśnicy	 Prezes	 Stowarzyszenia	
Sołtysów	Gminy	Kosakowo	i	zarazem	Sołtys	Dę-
bogórza	 Józef	Melzer	wraz	z	sołtys	Dębogórza	
Wybudowania	Bożeną	Sobieralską	złożyli	kwia-
ty	pod	pomnikiem	pomordowanych. 

A K T U A L N O Ś C I  /  K U LT U R A  /  B I B L I OT E K A / S Z K O ŁY

ORKIESTRA DĘTA  
W GMINIE KOSAKOWO

Wszyscy zainteresowani udziałem 
w projekcie powołania Kosakowskiej 
Orkiestry Dętej: w każdym wieku, już 
grający na instrumentach dętych lub 
dopiero rozpoczynający przygodę z 
muzyką, każdy, kto chciałby zasilić 
skład orkiestry bądź nauczyć się grać na 
klarnecie, saksofonie, waltorni, puzonie, 
perkusji itp., proszeni są o kontakt  
z Referatem ds. Kultury, Sportu, Turystyki  
i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: tel. 
58 620 06 95; e-mail: rkis@kosakowo.pl.

KONCERT MŁODZIEżO-
WEGO CHóRU GMINY 

KOSAKOWO  
W FILHARMONII  

KASZUBSKIEJ 
W WEJHEROWIE

W czwartek 15 stycznia br. o godz. 
19:00 w Filharmonii Kaszubskiej w Wej-
herowie odbędzie się Koncert Młodzie-
żowego Chóru Gminy Kosakowo Pamięci 
Michaela Jacksona pod batutą Magdaleny 
Stenki.

VII FESTIWAL  
BURSZTYNOWE KLUCZE

W czwartek 4 grudnia 2014 r. odbyły się  
w I LO w Pucku eliminacje do VII Powiato-
wego Festiwalu Piosenki Bursztynowe 
Klucze. W przesłuchaniach wzięło udział 
33 uczestników. Jury w składzie: Weronika 
Korthals i Karolina Humanowska wyłoniło 
finałową szesnastkę. Wśród finalistów nie 
zabraknie solistów Młodzieżowego Chóru 
Gminy Kosakowo: Dominiki Eliasz, Karoliny 
Mazur i Wiktora Gabora, przygotowanych 
przez Magdalenę Stenkę. Gala finałowa 
odbędzie się 16 stycznia 2015 r. o godz. 
19:00 w hali Powiatowego Ośrodka Sportu 
Młodzieżowego przy I LO w Pucku.   

Dziękujemy Panu Zbyszkowi Toruńczak, 
że w czynie społecznym, swoim sprzętem 
usunął piasek z ulicy betonowej do ulicy 
Partyzantów koło Kapliczki. 

SKONTRUM W GMINNEJ 
BIBLIOTECE

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
im. Augustyna Necla uprzejmie informuje, 
że w dniach  29.12.2014 – 14.01.2015  w 
Bibliotece będzie przeprowadzana in-
wentaryzacja księgozbioru, czyli tzw. 
skontrum. W tym czasie  Biblioteka będzie 
nieczynna. Jednocześnie pracownicy 
Biblioteki obiecują, że dołożą wszelkich 
starań, aby wykonać zadanie jak naj-
szybciej i być może uda się uruchomić 
wypożyczanie książek wcześniej. Zatem 
zachęcamy śledzić stronę www.biblioteka.
kosakowo.pl. 
Za utrudnienia przepraszamy!

Z żYCIA  
SOŁECTW

BIBLIOTEKA 
GMINNA

SPOTKANIE Z TWóRCĄ 
SZTUKI SAKRALNEJ
Wójt Gminy Kosakowo, Gminna Biblioteka  

oraz Galeria Artystyczna „Galeria Domowa  
1” w Pierwoszynie mają przyjemność 
zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie 
z Panem Mariuszem Drapikowskim - 
gdańskim artystą specjalizującym się w 
złotnictwie, bursztynnikiem, twórcą sztuki 
sakralnej. Spotkanie odbędzie się 30 
stycznia 2015 roku o godz. 18:00 w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie. 
W pracowni „Drapikowski Studio”, którą 
Pan Mariusz założył w 1984 roku, powstały 
tak niezwykłe i wyjątkowe dzieła jak suknie 
do Ikony Jasnogórskiej: bursztynowo-
brylantowa (rok 2005) oraz szata Wotum 
Narodu Polskiego w setną rocznicę reko-
ronacji Cudownego Obrazu (rok 2010).

FERIE W GMINNYM DOMU KULTURY
W czasie ferii zimowych (od 2 do 13 lutego 2015 r.) w Gminnym Domu Kultury  

w Pierwoszynie nie zabraknie atrakcji dla dzieci . Pociechy spodziewać się będą mogły 
bezpłatnych projekcji filmowych, przedstawień teatralnych i warsztatów. Szczegółowy 
harmonogram zamieszczony zostanie na stronie internetowej Referatu ds. Kultury, Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: www.rkis.kosakowo.pl. 
Organizator: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. 

PIĘKNY JUBILEUSZ
Najserdeczniejsze życzenia składamy 
mieszkance Mechelinek Pani Anieli Zda-
nowskiej, która obchodziła niedawno 
91. urodziny. Z tej niecodziennej okazji 
nie obyło się bez tradycyjnego kosza 
słodyczy oraz kwiatów, które wręczyli 
zastępca wójta oraz sołtys wsi.
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Z  Ż YC I A  S Z K Ó Ł

SP POGóRZE - 
WARSZTATY  

W AKWARIUM  
MORSKIM 

W dniu 13 listopada 2014 roku Szkoła 

Podstawowa w Pogórzu zorganizowała 

wyjście do Akwarium Gdyńskiego, w której 

wzięli udział uczniowie klas czwartych. 

Zajęcia były pełne wrażeń. Nie co dzień 

bowiem można na własne oczy zobaczyć 

węgorza elektrycznego, pogłaskać flądrę, 

czy spojrzeć w oczy murenie. Krewetki 

zdecydowanie częściej można obejrzeć 

na talerzu, niż pod mikroskopem. Nie 

codziennie mamy na wyciągnięcie ręki cały 

Bałtyk z jego wszystkimi zatokami, wyspami 

i głębiami. A już na pewno niemożliwym 

jest przemieścić się w ciągu godziny 

Z żYCIA  
SZKóŁ

znad naszego morza do lasów Amazonii, 

a później nad Wielką Rafę Koralową.   

Taka nauka jest zdecydowanie o wiele 

ciekawsza, niż zwyczajne siedzenie w 

ławce i czytanie w podręczniku o tych 

miejscach i żyjących w nich morskich 

zwierzętach. Ale taka właśnie jest nasza 

szkoła. Uczniowie i nauczyciele dobrze 

wiedzą, że warto wyrwać się z, przytulnych 

jesienią, murów szkolnych i doświadczyć 

czegoś niezwykłego i nietypowego. 

Resztę zaś niech dopowie krótki 
wierszyk: 
Szprotki i śledzie oraz rekiny, 
Małe zatoki i morza głębiny-  
oto jest flora i fauna Bałtyku. 
Wiemy już o niej rzeczy bez liku. 
Flądry i karpie, morskie robaki-  
wiedzą już dzisiaj wszystkie dzieciaki,  
gdzie każda ryba mieszka, co je.  
Tak jak dziś, wszystkim uczyć się chce. 
Akwarium w Gdyni to miejsce takie, 
Gdzie lekcje dla uczniów są nie byle 
jakie. 

POGóRZE  
BEZPIECZNE 
NA DRODZE

W czwartek 13 listopada Szkołę 
Podstawową w Pogórzu odwiedzili 
przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz policjant  
z Komisariatu Policji w Kosakowie. 
Spotkali się z uczniami klas młodszych. 
Zwrócili uwagę na konieczność noszenia 
odblasków po zmroku w terenie 
niezabudowanym oraz odpowiedzieli 
na szeregu pytań. Każdy uczeń otrzymał 
odblaskowy worek. Teraz każdy uczeń 
naszej szkoły będzie widoczny z daleka. 

NA KASZUBSKIM WYJEźDZIE
Stare, drewniane chaty; szkoła, do 

jakiej chodzić mogli nasi dziadkowie  
i pradziadkowie; malutki kościółek; wysoki 
wiatrak... Wszystko to mogli podziwiać 
uczniowie klasy IV i VI Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu podczas pobytu w skansenie 
we Wdzydzach Kiszewskich. A miejsce jest 
to niezwykłe, pokazujące świat Kaszub 
takim, jakim był dziesiątki i setki lat temu; 
świat, jakiego dzisiejsze dzieci nie znają. 
Być może dlatego właśnie wycieczka ta 
przypadła uczniom tak bardzo do gustu. 
Z zaciekawieniem wchodzili do starych  
wnętrz, dotykali przedmiotów, zadawali 
wiele pytań Pani Przewodnik. Nie straszne im 
były nawet ziąb i mżawka.

 
Dodatkowo, podczas 
pobytu w muzeum, 
dzieci nauczyły się wy-
konywać tradycyjne 
ozdoby świąteczne oraz 
dowiedziały się ciekawych 
rzeczy na temat trady-
cyjnej kuchni kaszubskiej. 
Z pewnością zatem można 
uznać tę wycieczkę za 
bardzo udaną. Wyjazd 
był związany z udziałem 
w konkursie „My na 

Pomorzu” ogłoszonego przez Wojewodę 
Pomorskiego.

  Na koniec, chcemy serdecznie 
podziękować pracownikom skansenu, że 
uczynili wyjątek i z chęcią otworzyli dla 
naszych uczniów podwoje muzeum w czasie, 
gdy skansen już nie przyjmuje gości. To był 
naprawdę wspaniały gest! Dyrektor Szkoły 
- Rafał Juszczyk wraz z wychowawcami klas 
- panią Agnieszką Lubowicką i panią Martą 
Rymsza - pragną serdecznie podziękować 
Wójtowi Gminy za dofinansowanie wyjazdu 
uczniów. Bez Pana pomocy nic by się nie 
udało!
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Z  Ż YC I A  S Z K Ó Ł  /  S P O R T

SPORT SPORTOWE SUKCESY ADY Z POGóRZA

POGóRZE  ZAPRASZA  NA  DRUGIE  ŚNIADANIE!
Wiem, jak ważne jest śniadanie. Zapraszam Cię na nie! Będzie smacznie, 

kolorowo. Przede wszystkim bardzo zdrowo! Walory śniadania już znamy i o nim 
codziennie pamiętamy! Szkoła Podstawowa w Pogórzu przystąpiła do konkursu 
„Po pierwsze drugie śniadanie”. 

5 listopada w świetlicy uczniowie klas młodszych przygotowali kolorowe 
kanapki. Dzieci z panią Alą i panią Moniką świetnie się bawiły, a przede wszystkim 
dowiedziały się, jak ważne jest spożywanie drugiego śniadania. Teraz w plecaku 
na pewno znajdzie się pyszna kanapka lub zdrowy sok.  Rodzice – pora brać 
przykład z dzieci!

UCZNIOWIE Z POGóRZA PIEKARZAMI
Uczniowie klasy 1a ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu odwiedzili Tesco na Karwinach. 

Mieli okazję zwiedzić obszary niedostępne dla klientów, poznać proces powstawania 
pieczywa, a także samodzielnie upiec swoje własne pizze. Dzieci uczyły się obsługi kasy 
i odwiedziły siedzibę ochrony sklepu. Pracownicy przygotowali dla uczniów pyszny 
poczęstunek - drożdżówki, ciastka, soki i owoce, a także konkurs plastyczny, w którym 
nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy. Za ciekawą lekcję oraz mile spędzony czas 

serdecznie dziękujemy mamie Huberta. Pyszna to była lekcja! 

W zakończonych dwudniowych zma-ganiach zawodniczek na Małej Olimpiadzie 
w Gdyni zawodniczka Ada Budnik z klasy III Szkoły Podstawowej w Pogórzu zdobyła 
komplet medali. W wieloboju wywalczyła srebrny medal, a złoty medal otrzymała za układ 
taneczny. W układzie ze skakanką wywalczyła brązowy krążek. Gratulacje! Brawo Ada!!Mieszkaniec Gminy 

Kosakowo z jubileuszową 
– 1000. bramką dla Arki 

Gdynia
Maciej Wardziński w meczu 18. kolejki 

I ligi pomiędzy Arką Gdynia a Dolcanem 
Ząbki (22 listopada 2014 r.), wygranym 
przez gdynian 2:1, w 65. minucie zdobył 
wyrównującą bramkę dla gospodarzy 
i jednocześnie zapisał się w historii 
gdyńskiego klubu, jako strzelec bramki 
numer 1000. Piłkarz jest mieszkańcem 
Mostów, a w Gminie Kosakowo znany jest 
również z występów w lidze sołeckiej  
w barwach Dębogórza Wybudowania.

NORDIC MORSING - OTWARCIE SEZONU 
NORDIC WALKING REWA 2014

Już piąty raz w Rewie na plaży obok Baru Nadmorskiego odbędzie się Otwarcie Sezonu 
Nordic Walking. Impreza, która odbędzie się w sobotę 10 stycznia 2015 r., łączy dwie 
formy aktywności na świeżym powietrzu: coraz popularniejszy w naszym kraju nordic 
walking oraz kąpiel w morzu zwaną morsowaniem. 

Harmonogram: godz. 10.00 – otwarcie biura imprezy; 11.00 – oficjalne otwarcie imprezy 
i wspólna rozgrzewka; 11.20 – wspólna kąpiel (tylko dla chętnych, nieobowiązkowo); ok. 
11.30 – rajd w dwóch grupach (do wyboru dystans na 4 i 8 km). 

Po rajdzie odbędzie się wspólna biesiada w Barze Nadmorskim przy gorącej herbacie 
i ciepłym posiłku.

Zapisy: http://elektronicznezapisy.pl/events/1543/starts/new
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: http://chodzezkijami.pl.  
Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik. 
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S P O R T

V OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY  
O PUCHAR WóJTA GMINY KOSAKOWO
22 listopada 2004 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, po raz 

piąty w Gminie Kosakowo odbył się Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Kosakowo. Do rozgrywek (7 rund systemem szwajcarskim, 2×15 min) 
zgłosiło się 55 szachistów.
Tytuł w kategorii Open obronił pan Stefan Brylowski z Gdyni; wśród Juniorów 
starszych najlepszy okazał się Błażej Kleinowski z Mostów; w kategorii 
Juniorów młodszych zwyciężyła Weronika Lewandowska z Gdyni, a wśród 
Dzieci najlepszy okazał się Marcel Makowski z Gdyni. Przyznano również 
wyróżnienia indywidualne: dla najlepszej kobiety – pani Heleny Rumińskiej 
z Mostów; dla najlepszych zawodniczek w swoich kategoriach wiekowych: 
Weroniki Rumińskiej z Mostów, Weroniki Lewandowskiej z Gdyni i Beaty Kosiarz  
z Mostów; dla najstarszych graczy: pana Onufrego Gajewskiego z Mostów i pana 
Stanisława Ilickiego z Gdyni; najmłodszych: Filipa Słembarskiego z Mostów  
i Jaromira Wójcika z Gdyni, a także dla najlepszego zawodnika Gminy Kosakowo 
– pana Jarosława Grabskiego z Dębogórza.
Turniej zorganizował Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz pani Marzena 
Gajlewicz – sędzia główny zawodów (Akademia Szachowa 8×8).

LETNIA LIGA PIŁKI NOżNEJ O PUCHAR WóJTA  
GMINY KOSAKOWO:

Dębogórze Wybudowanie przed Rewą i Sztormem
W okresie od 6 września do 26 października br. na boisku Orlik 2012 przy ZS-P w Mostach odbywały się rozgrywki Letniej Ligi 

Piłki Nożnej 2014 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Przed ostatnią – 7. kolejką spotkań, jeszcze żadna z drużyn nie mogła być pewna 
końcowej lokaty.
Trzeciego miejsca nie udało się utrzymać ekipie AP Mosty, która zaledwie zremisowała 5:5 z Leśnymi Ludkami (Suchy Dwór). Również 
remisem zakończył się pojedynek Dębogórza Wybudowania z Delfinem Rewa – obie drużyny zdobyły po 3 bramki, a dzięki zdobytemu 
punktowi piłkarze z Wybudowań obronili pierwsze miejsce. Rezerwy Sztormu Mosty w przedostatnim meczu pokonali 6:3 ForFuna 
Kosakowo i w kolejnym, niezwykle zaciętym pojedynku – 7:6 Delfina Rewa i dzięki zdobytym w tym dniu 6 punktom ekipa Sztormu III 
zakończyła rozgrywki na miejscu III.
Tytuł króla strzelców trafił do Tomasza Lewańczyka z Dębogórza Wybudowania – zdobył on 30 bramek i zostawił daleko w tyle kolejnych 
w klasyfikacji: Sebastiana Brunatha ze Sztormu i Rafała Hoca z Delfina Rewa (obaj zgromadzili zaledwie po 13 bramek). Do drużyny 
AP Mosty trafiły dwa wyróżnienia: tytuł najlepszego bramkarza dla Arkadiusza Wąsiewskiego oraz puchar Fair Play dla całego zespołu. 
Dekoracji dokonywał Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik wspólnie z prezesem GKS Sztorm Mosty Antonim Wicą.

Wyniki na stronie internetowej. 
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II ZAWODY SANECZKOWE O PUCHAR WóJTA GMINY KOSAKOWO

W dniach 22-23 listopada 2014 r. w 
Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Piotra Dunina w 
Mostach odbył się II Ogólnopolski Turniej 
Minipiłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo. Do rozgrywek przystąpiło 20 
dziewczęcych drużyn z roczników 2001-
2002 (kat. czwórek).
Po rozegraniu wszystkich spotkań 
najlepsza okazała się drużyna Stężycy I, 
II miejsce przypadło siatkarkom Pępowa, 

a z meczu o III miejsce zwycięsko wyszły 
zawodniczki Atena Warszawa, pokonując 
w time break-u drużynę MOS Warszawa. 
Młode siatkarki UKS Lider Dębogórze-
Gmina Kosakowo zajęły XV miejsce w 
turnieju, a dla wielu z nich był to pierwszy 
sprawdzian umiejętności w tej kategorii 
wiekowej.
Organizatorzy pragną podziękować 
wszystkim zawodniczkom za zaangażo-
wanie, wzorową postawę i prezentację 

wysokich umiejętności siatkarskich, a 
także sponsorom: firmom: Celstan i Zina 
za pomoc finansową przy zakupie nagród, 
panu Wójtowi Jerzemu Włudzikowi za 
aktywny udział i ufundowanie medali 
oraz pucharów dla najlepszych drużyn; 
szczególne podziękowania kierują do tych, 
którzy przyczynili się do organizacji Turnieju.

II OGóLNOPOLSKI TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WóJTA 
GMINY KOSAKOWO

Niech pociechy wyciągają sanki, 
a rodzice już przygotowują się do ich 
porządnego nasmarowania – to połowa 
sukcesu gwarantowana w II Zawodach 
Saneczkowych o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo. Pozostaje jeszcze umiejętność 
właściwego kierowania oraz… łut szczęścia. 

W zawodach, które zaplanowane są 
na sobotę 3 lutego 2015 r. (w przypadku 
niesprzyjającej aury zostaną przełożone na 
10 lutego), brać udział mogą dzieci do 13 lat. 
Dzieci w wieku poniżej 6 roku życia – udział 
wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego 
opiekuna (wspólny zjazd dziecka z opie-
kunem). Miejsce: górka saneczkowa w Ko-
sakowie przy ul. Żeromskiego. 
Więcej informacji oraz regulamin znaleźć 
można na stronie www.rkis.kosakowo.pl.
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WAżNIEJSZE TELEFONY:

•	 Biuro	Obsługi	Interesanta	Urzędu	
Gminy	Kosakowo	 
–	tel.	58 660 43 43

•	 Sekretariat	Wójta	Gminy	 
Kosakowo	 
–	tel.	58 660 43 00

•	 Biuro	Rady	Gminy	Kosakowo	 
–	tel.	58 660 43 25

•	 Referat	ds.	Kultury,	Sportu,	Tury-
styki	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

Brzóska Jan 
z Pogórza, lat 69

 Kopitzka Monika 
z Rewy, lat 56

 Niemc Elżbieta   
z Kazimierza, lat 77

KALENDARZ IMPREZ STYCZEŃ / LUTY

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

DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE

So, 10.01.2015 10:00 Nordic Morsing 2015
– otwarcie sezonu nordic walking The North Event Plaża w Rewie

So, 10.01.2015 15:30 2. kolejka Zimowej Ligi Futsalu 2014/15 o 
Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

Cz, 15.01.2015 19:00 Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo:
„Koncert pamięci Michaela Jacksona”

Wójt Gminy,
Młodzieżowy Chór,

MS Crew
Filharmonia w Wejherowie

So, 17.01.2015 14:00 Bal Przebierańców dla Dzieci ZKP o. Dębogórze-
Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów 
w Kosakowie

So, 17.01.2015 15:30 3. kolejka Zimowej Ligi Futsalu 2014/15 o 
Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

Pt, 23.01.2015 19:00 Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
„Mistrz i Małgorzata”

Wójt Gminy,
Teatr Młodzieżowy Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 24.01.2015 15:30 4. kolejka Zimowej Ligi Futsalu 2014/15 o 
Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

So, 24.01.2015 20:00 Bal Karnawałowy ZKP o. Dębogórze-
Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów 
w Kosakowie

Pt, 30.01.2015 18:00 Spotkanie z Mariuszem Drapikowskim
– twórcą ołtarzy w intencji pokoju na świecie

Wójt Gminy,
Biblioteka Publiczna,

Galeria Domowa 1
Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 31.01.2015 15:00 Zabawa Karnawałowa dla Dzieci do lat 10.
Wójt Gminy,

Sołtysi Dębogórza
i Dębogórza Wyb.

Dom Kaszubski w Dębogórzu

So, 31.01.2015 15:30 5. kolejka Zimowej Ligi Futsalu 2014/15 o 
Puchar Wójta Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

So, 31.01.2015 Młodzieżowa Liga Futsalu 2015 o Puchar 
Wójta Gminy Kosakowo Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

Pn, 02.02.2015
– N, 15.02.2015 - Ferie Zimowe w Gminie Kosakowo Wójt Gminy, Szkoły, 

Biblioteka, ZKP Obiekty Gminy Kosakowo

luty 2015 – Wystawa malarska pana Zdzisława 
Karbowiaka Biblioteka Publiczna Biblioteka w Kosakowie

So, 07.02.2015
lub So, 14.02.2015 10:00 II Zawody Saneczkowe o Puchar Wójta Gminy 

Kosakowo Wójt Gminy Górka saneczkowa  
w Kosakowie

Pt, 13.02.2015 18:00 Wieczór Walentynkowy ZKP o. Dębogórze-
Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów 
w Kosakowie

So, 28.02.2015 17:00
Uroczystość wręczenia Nagród Wójta 

Gminy Kosakowo za działalność kulturalną i 
sportową w roku 2014

Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie

Pt, 27.02.2015 9:30 Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych ZSPiSSM Dębogórze Hala Sportowa w Dębogórzu



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.pl,	ochrona	środowiska	i	edukacja	ekologiczna:	(58)	6247515,	dos@kzg.pl

JAK BYĆ EKO NA CO DZIEŃ? CD…
W poprzednim miesiącu na łamach serii artykułów pn. „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki?” zajęliśmy się 

hierarchią postępowania z odpadami oraz najbardziej pożądaną ekologicznie i ekonomicznie metodą ich zagospodarowania 
- zapobieganiu ich powstawaniu, skalsyfikowanym na jej szczycie. Niestety, nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec 
powstawaniu odpadów. Jak zatem postępować z odpadami które jednak powstają?
WIELOKROTNE WYKORZYSTANIE
Nie wszystkich odpadów da się uniknąć, tak jak nie wszystkie rodzaje produktów nadają się do ponownego użycia. Jest jednak 
wiele czynności które możemy podjąć, aby przedłużyć okres życia produktu poprzez jego ponowne wykorzystanie:
- unikajmy produktów jednorazowych,
- kupujmy żywność i środki chemiczne w opakowaniach, które można ponownie wykorzystać lub zwrócić (np. słoiki, butelki 
szklane),
- ubrania, buty, meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego jeśli wciąż są dobre przekaż potrzebującym,
Powyższe działania pozwolą znacznie przedłużyć żywotność produktów ograniczając ich ilości trafiające na składowisko. 

PONOWNE PRZETWARZANIE SUROWCóW- RECYKLING
Odpady, których powstawania nie da się uniknąć, a które nie nadają się do ponownego użycia, należy zagospodarować  
w procesie ich przetwarzania tzw. recyklingu. Recykling oznacza (wg. ustawy o odpadach) „ (…) taki odzysk, który polega na 
powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym (…)”. 

Zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów przy minimalizacji nakładów na 
ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne służące do ich wytworzenia. 
Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, kolejnym etapem zagospodarowania odpadów które nie nadają się ani do 
ponownego wykorzystania ani do recyklingu jest odzysk energii elektrycznej, lub elektrycznej i cieplnej (w procesie tzw. 
kogeneracji). Proces ten omówimy dokładnie w kolejnym artykule z cyklu „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki?”. 
Zapraszamy do lektury!


