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R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O

Gmina Kosakowo przystępuje do budowy ulicy Derdowskiego.
W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa z firmą PIN KONCEPT Sp. z o.o. w Gdańsku na opracowanie dokumentacji technicznej do wykonania robót budowlanych budowy ulicy Derdowskiego. Na dzień dzisiejszy zakończono prace koncepcyjne i rozpoczęto uzgodnienia robocze
do projektu budowlanego.
Opracowana koncepcja precyzuje, że ulica Derdowskiego będzie drogą jednojezdniową o szerokości pasa ruchu po 3,5m w każdym kierunku.
Dodatkowo zostanie wykonane utwardzone pobocze o szerokości 1m.
Odprowadzenie wód opadowych nastąpi do rowów zaprojektowanych po obu stronach jezdni. Ślad drogi został poprowadzony
po wschodniej stronie od istniejącego ciągu rowerowo-pieszego. Pozwoli to na zachowanie wybudowanej ścieżki rowerowej a niezbędne dopasowanie do nowego układu drogowego obejmie tylko przebudowę stref włączenia w Kosakowie i przy
Galerii Szperk. Budowana ulica zostanie w Pogórzu włączona w istniejący
odcinek drogowy a poprzez nowe skrzyżowanie typu rondo zyska połączenie
z ulic Żeromskiego w Kosakowie wytyczając nowy główny kierunek na trasie
Kosakowo - Pogórze. Zarówno skrzyżowanie jak i cała ulica zostanie wyposażona
w nowoczesne energooszczędne oświetlenie lampami typu LED. Wstępny harmonogram realizacyjny zakłada uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę w I kw.
2016 r. a następnie rozpoczęcie wykonania
robót I etapu w III i IV kw. 2016 r. i zakończenie budowy w II kw. 2017 r.

– W BIULETYNIE –
Sprawozdanie z prac Wójta
Gminy Kosakowo - str. 2-7
Gospodarka odpadami - str. 3
Wydarzenia kulturalne - str. 5
Z życia szkół - str. 8
Sport - str. 11-12
Są takie miejsca, są tacy ludzie - str. 16

AKTUALNOŚCI

Uchwały podjęte na XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 30 września 2015 roku
1. Uchwała Nr XVI/74/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr XVI/75/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2015-2023.
3. Uchwała Nr XVI/76/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2015.

Henryk Palczewski chce być Wójtem?
No i wyszło szydło z worka? W poszukiwaniu sposobów na odwołanie Wójta Gminy Jerzego Włudzika, Henryk Palczewski wezwał
Radę Gminy Kosakowo do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Wójta. Wygląda na to, że nie chodzi mu o interes gminy, na który
się stale powołuje, a wyłącznie o objęcie władzy.
Jak pisze w wezwaniu, po podjęciu w/w uchwały powinny się odbyć wybory, w których on – Henryk Palczewski - ma bierne prawo
wyborcze. Niepodjęcie zaś w/w uchwały narusza jego interes prawny polegający na prawie do kandydowania w wyborach na stanowisko
Wójta.
Czy to dlatego H. Palczewski nie widzi żadnych pozytywów w zarządzaniu gminą przez Jerzego Włudzika, psując od lat wizerunek dobrze
rozwijającego się samorządu?
Odnosząc się do uzasadnienia w wezwaniu, H. Palczewski uważa, że Wójt Jerzy Włudzik nie ma prawa zasiadać w radach nadzorczych
dwóch spółek: PEWiK (KZG), i Lotnisko Gdynia – Kosakowo, w których Gmina Kosakowo ma udziały, i w których Wójt reprezentuje gminę
od lat, co wykazywał także w oświadczeniach majątkowych przesyłanych do Wojewody.
W lipcu br. złożono podobnej treści pismo do Wojewody Pomorskiego. Można domniemywać, że to kolejny donos H. Palczewskiego, gdyż
był wyjątkowo zainteresowany załatwieniem sprawy. Wojewoda, prowadząc postępowanie wyjaśniające, zwrócił się do Rady Gminy
Kosakowo i Wójta Gminy o zajęcie stanowiska i przedstawienie odpowiednich dokumentów, co zostało wykonane. Wg opinii prawnych,
którymi dysponujemy, wszystko jest w zgodzie z prawem. Rada Gminy nie kieruje kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem
kapitału gminnego. Należy to do wspólników spółek, a reprezentantem Gminy – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - jest Wójt
Gminy.
Trochę cierpliwości p. Palczewski. Wybory samorządowe - w 2018 roku. Wtedy wyborcy zdecydują, czy ma Pan szanse i czy cieszy się Pan
zaufaniem wśród mieszkańców Gminy Kosakowo.

Kolejne dochodzenie przeciwko Henrykowi P.
Jak nas zawiadomił Komisariat Policji Gdynia Oksywie, dnia 8.10.2015r. wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 49
w związku z art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe w sprawie rozpowszechniania czasopisma w formie elektronicznej
za pośrednictwem strony internetowej www.kosakowo.info bez podania w widocznym i zwyczajowo przyjętym miejscu nazwy i adresu
wykonawcy oraz imienia i nazwiska redaktora naczelnego.

SPRAWOZDANIE z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie międzysesyjnym
od 10.09. – 30.09.2015r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zarządzeniem Nr 100/2015 powołałem komisję stypendialną,
ustaliłem jej zadania i tryb pracy. W skład komisji weszli:
przewodnicząca Jolanta Mojsiejuk, członkowie Ariana Pienczke,
Natalia Kościńska, Sylwia Marek, Małgorzata Borek.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W dniu 28.09.2015 r. otwarto oferty złożone w przetargu
nieograniczonym na OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO
WRAZ ZE SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH II. Zamówienie zostało podzielone na 19 części.
Złożono 3 oferty na 8 części. Oferta nr 1 z firmy DROGADO
z Gdyni to 14514 zł na część 9 oraz 12054 zł na część 10. Oferta
nr 2 z firmy AS-PROJEKT z Gdańska to 13407 zł na część 1 oraz
16605zł na część 2. Oferta nr 3 z firmy ARTO z Gdańska to 8996
zł na część 5, 9396 zł na część 11, 8896 zł na część 12 oraz 9396
zł na część 13.Trwa badanie ofert.
2. W dniu 28.09.2015 r. unieważniono część przetargu na OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PRZEBUDOWY
ULIC NA TERENIE GMINY KOSAKOWO WRAZ ZE SKUTECZNYM
ZGŁOSZENIEM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH II z powodu braku ofert.
Unieważnienia dokonano w częściach: 3, 4,6,7,8,14,15,16,17,
18,19. Ogłoszono kolejny przetarg.
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Przetarg dot. ulic: I przebudowa drogi ul. Goździkowej (wzdłuż
posesji 12-16; 29-37) w m. Kosakowo na terenie działki
168/19; 266/6, II przebudowa drogi ul. Szafranowej (od ronda
do ul. Tymiankowej) w m. Kosakowo na ternie działki nr 12/22,
III przebudowa drogi ul. Malinowa w m. Pierwoszyno na ternie
działki nr 90/23, IV przebudowa drogi ul. Południowej w m.
Pierwoszyno na ternie działki nr 90/23; 36/9, V przebudowa
drogi ul. Baczyńskiego w m. Pogórze na ternie działki nr 48/2,
VI przebudowa drogi ul. Chodkiewicza w m. Pogórze na ternie
działki nr 82/15, VII przebudowa drogi ul. Konopnickiej w m.
Pogórze na ternie działki nr 128/2 - wykonanie odcinka 50mb
z płyt typu YOMB , VIII przebudowa drogi ul. Żółkiewskiego
w m. Pogórze na ternie działki nr 83/12, IX przebudowa drogi ul.
Helska w m. Rewa na ternie działki nr 410/17; 411/32; 412/7,
X przebudowa drogi ul. Wiklinowej w m. Rewa na ternie działki
nr 400/12, XI przebudowa drogi ul. Gałczyńskiego (łącznik do
M. Dąbrowskiej) w m. Suchy Dwór na terenie działki 190/263;
190/251; 190/229, XII przebudowa drogi ul. Jastruna w m. Suchy
Dwór na ternie działki nr 190/246, XIII przebudowa drogi ul. Necla
w m. Suchy Dwór na ternie działki nr 190/160, XIV przebudowa
drogi ul. Mostowej (nr 134106G) w m. Dębogórze Wybudowanie
na ternie działki nr 299, XV przebudowa drogi ul. Listopadowej
(nr 134202G) w m. Kazimierz na ternie działki nr 1072/10 ,
XVI przebudowa drogi ul. Dokerów w m. Mechelinki na
ternie działki nr 171/5, XVII przebudowa drogi ul. Bukowej
(134503G) w m. Mosty tj. ok 114m na ternie działki nr 1246/63,
XVIII przebudowa drogi ul. Kasztanowej (134515G) w m. Mosty na
ternie działki nr 1211/4, 1208/7, 1212, 1151/3, 1150/12,1213/4,
XIX przebudowa drogi ul. Morwowej w m. Mosty na ternie działki
nr 1013/18.

AKTUALNOŚCI

Pismo Wójta Gminy Kosakowo do Redaktora Naczelnego Tygodnika ,,Polityka”
Pismem z dnia 14 września br. Wójt Gminy Kosakowo zwrócił
się do Redaktora Naczelnego tygodnika „Polityka” w sprawie
zamieszczonego w nim artykułu (nr 22/2015 z dnia 27 maja
2015 roku), zatytułowanego ,,Przeciąganie rury” autorstwa pani
Ryszardy Socha.
W jego treści autorka przedstawia zniekształcone fakty
związane z procesem budowy podziemnego magazynu gazu
w Kosakowie, starając się wywrzeć u czytelnika przekonanie,
że w sprawie tej PGNiG S.A. ma całkowite poparcie władz
samorządowych, które wbrew sprzeciwu społeczności lokalnej,
współpracują z gazowym koncernem i idą na wszelkie ustępstwa.
Przedstawia również wizję, że wskutek zaniedbań lub braku
wyraźnego sprzeciwu władz lokalnych, Gminie Kosakowo ,,grozi”
utrata turystycznych atutów wskutek ulokowania na jej terenie
solnych komór przeznaczonych do magazynowania odpadów
niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych. Co więcej, zarzuca
Wójtowi Gminy Kosakowo, że ten (nieuczciwymi metodami)
nakłania radnych do głosowania po jego myśli, a w zamian za
lojalność proponuje pomoc w realizacji ich planów i obietnic.
Analiza treści artykułu pozwala na twierdzenie, że
autorka materiału nie zadała sobie nawet trudu, aby zajrzeć
do opisywanych przez siebie dokumentów planistycznych,
a jedynie bezkrytycznie przyjęła za prawdziwe twierdzenia osób

związanych ze Stowarzyszeniem ,,Nasza Ziemia”, przekazując
je jako informacje sprawdzone i pewne. Wykazała się przy
tym szczególną nierzetelnością i lekceważeniem zasad etyki
dziennikarskiej,
Zamieszczona w artykule informacja, że dla władzy (tj. wójta
i radnych) wyniki referendum, które odbyło się w listopadzie
2013 roku są nieważne i ,,i tak zrobią swoje”, stanowi informację
nieprawdziwą i wprowadzającą czytelników w błąd co do
rzeczywistych zamiarów i intencji władz lokalnych oraz legalności
podejmowanych działań.
Przypomnienia jedynie wymaga, że Wójt Gminy Kosakowo
niejednokrotnie zapewniał mieszkańców Gminy, w tym swoich
przeciwników politycznych, że wynik referendum zarówno dla
niego, jak i radnych jest bezwzględnie wiążący i nie pozwoli, aby
wola mieszkańców w tym względzie została naruszona.
W piśmie wyraziliśmy przekonanie, iż redakcja tygodnika
„Polityka” dołoży wszelkich starań, aby usunąć skutki opublikowania przedmiotowego artykułu, który w zdecydowanej mierze
oparty jest na niewiarygodnych i jednostronnych źródłach,
a także (co najistotniejsze) wprowadza w błąd czytelników, siejąc
nieuzasadniony strach i niepokój wśród mieszkańców Gminy.
Z treścią pisma w całości można się zapoznać na www.bip.kosakowo.
pl / Urząd Gminy / Kancelaria Wójta

Najnowocześniejsza sieć światłowodowa w Polsce jest w Kosakowie - konferencja
firmy PRO-INTERNET
W dniach 16-17 października w Dworku SPA Osada Wędrowca w Mechelinkach odbyła się Konferencja FTTH Point To Point Prointernet. Celem Konferencji było zapoznanie jej uczestników z najnowocześniejszą siecią światłowodową w Polsce, budowaną na terenie
Gminy Kosakowo przez spółkę Pro-internet w oparciu o umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.4. Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
W programie imprezy były prezentacje technologiczne oraz „w terenie” pokaz wdmuchiwania kabli 96J oraz 192J, a także uroczysta gala,
w trakcie której wręczono pamiątkowe tabliczki głównym uczestnikom projektu, m.in. Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wójta Gminy oraz Ministra Przemysława Kuny, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwał Wojciech Piaseczny Prezes Zarządu Pro-internet. Gościem honorowym
Konferencji był Wiceminister Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiadający m.in.
za współpracę i pomoc samorządom w budowie sieci szerokopasmowego internetu.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
Stosownie do przepisów art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2015r.,
poz.199 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXV/95/2012 z dnia 5 grudnia 2012;

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu ujednoliconego projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany studium będzie ponownie wyłożony w dniach od 12.11.2015r. do 10.12.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, p. nr 07 (parter) oraz umieszczony na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia.
Zgodnie z art.11 pkt 11 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3.12.2015r. o godz. 16.30 w
Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, przy ul. Kaszubskiej 11.
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 wsprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w wyżej wskazanym miejscu i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu można zapoznać się z projektem zmiany
studium, prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu 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 wnieprzekraczalnym terminie do dnia
31.12.2015r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
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.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

3

AKTUALNOŚCI

Komu zależało na tym, aby Wojewoda stwierdził nieważność uchwały
w sprawie zmiany studium?
Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XV/72/2015 z dnia 9 września 2015r., w sprawie
uchwalenia tekstu jednolitego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Pomorski stwierdził następujące naruszenia prawa, skutkujące w ocenie
Wojewody koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały:
1/ brak wyróżnienia w tekście jednolitym zmiany studium, projektowanych zmian;
2/ brak określenia w studium obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
3/ studium zawiera zbyt szczegółowe parametry kształtowania zabudowy;
4/ brak uzasadnienia objaśniającego przyjęte rozwiązania w studium;
5/zapis dotyczący uznania za zgodne ze studium planów miejscowych sporządzanych przed albo w trakcie opracowania studium, jest
kontrowersyjny.
Wcześniej Wojewoda, który w trybie nadzoru bada podjęte przez rady gmin uchwały wyłącznie pod względem zgodności z przepisami
prawa, wezwał Radę Gminy Kosakowo do złożenia wyjaśnień w stosunku do 5-ciu zarzutów proceduralnych dot. w/w uchwały, które
Rada Gminy uznała za bezpodstawne.
Podkreślamy, Wojewoda bada uchwałę tylko i wyłącznie pod względem zgodności z przepisami prawa, nie ma wpływu na merytoryczną decyzję Rady Gminy. Ta jest jej wyłączną kompetencją.
Stwierdzenie nieważności uchwały w przedmiocie uchwalenia studium nie oznacza w żadnej mierze przekreślenia całej przeprowadzonej procedury planistycznej.
Bez wdawania się w polemikę z wymienionymi wyżej zarzutami Wojewody Pomorskiego, istnieją podstawy do zaskarżenia do Sądu
rozstrzygnięcia nadzorczego ze względu na rażące naruszenia terminów. Ostatnim dniem, w którym Wojewoda mógł zająć stanowisko w
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, był dzień 16.10.2015r. Najpóźniej w tym dniu Wojewoda zobowiązany był również przesłać
Gminie wydany akt.
Tymczasem, rozstrzygnięcie nadzorcze zostało przesłane Wójtowi za pośrednictwem portalu e-PUAP. dopiero dnia 21.10.2015r. (po
godzinach pracy Urzędu) po uprzedniej telefonicznej interwencji, co stanowi rażące naruszenie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515).
Co ciekawe, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego publikowane było na stronach internetowych mieszkańców gminy już na
kilka dni przed jego doręczeniem do Urzędu Gminy.
Istnieją uzasadnione podstawy do zaskarżenia rozstrzygnięcia z przyczyn merytorycznych – zarzuty Wojewody Pomorskiego są
bowiem wynikiem nadinterpretacji przywołanych w nim przepisów prawa.
Jednakże, że względu na długotrwałą procedurę sądowo-administracyjną, Wójt Gminy uznaje za niecelowe wnoszenie w tej sprawie
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Korzystniejszym rozwiązaniem dla gminy, ze względów czasowych, będzie ponowienie czynności sporządzania zmiany studium,
w niezbędnym zakresie.

GOSPODARKA ODPADAMI – DEKLARACJA
Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr VII/30/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku § 3 pkt. 1 w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty właściciele
nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć do końca lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Kosakowo deklarację zmieniającą
w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na kolejny rok.
W deklaracji należy wykazać zużycie wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły, tj. roczne zużycie wody.
Po dokonaniu w/w obowiązku zostanie wysłana jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty.
W przypadku braku zmiany podstawy naliczania opłaty - nie ma obowiązku składania deklaracji, a opłata wskazana w roku ubiegłym nie
ulega zmianie.
Prosimy również, aby podać firmie zaopatrującej w wodę (PEKO, PEWIK) stan licznika wody na koniec roku tj. na dzień 31.12.2015r,
aby faktury zamykały cały rok kalendarzowy i ułatwiły Państwu prawidłowe wypełnienie deklaracji.

Gmina Kosakowo – segreguje odpady
Informujemy, iż podczas Święta Urodzin Gminy Kosakowo
w dniu 08.08.2015 r. na placu przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie Gmina Kosakowo - przy współpracy z ReMiasto
oraz Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uczestniczyła w projekcie o tematyce związanej z gospodarką
odpadami pn.„Wszystko co chcielibyście wiedzieć o odpadach
w waszej gminie”. W ramach projektu zostało ustawione
recyklingowe stoisko edukacyjne, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dzieci chętnie
brały udział w zabawach przygotowanych przez animatorów.
Ponadto
uczestnicy
otrzymali
materiały
edukacyjne
przygotowane przez KZG oraz drobne gadżety przypominające
o dbaniu o środowisko.


K/MZKWMtt/><K'ZzdKtz,
dZEh'D/Ez<K^<KtK

:725(.
/,6723$'52.8

;Zt͖DK^dz͖D,>/E</͖W/ZtK^zEK͖<K^<KtKͿ



ģ52'$
/,6723$'52.8

;^h,ztMZ͖</D/Z͖%K'MZtzhKtE/͖WK'MZ͖%K'MZͿ

ŽŽĚƉĂĚſǁǁŝĞůŬŽŐĂďĂƌǇƚŽǁǇĐŚǌĂůŝĐǌĂŵǇ͗

^ǌĂĨǇ͕ŬĂŶĂƉǇ͕ƚĂƉĐǌĂŶǇ͕ĨŽƚĞůĞ͕ŬƌǌĞƐųĂ͕ƐƚŽųǇ͕ĚǇǁĂŶǇ͕ĂƌŵĂƚƵƌĂųĂǌŝĞŶŬŽǁĂ͕ůƵƐƚƌĂ͕ƌĂŵǇŽŬŝĞŶŶĞ͕Ěƌǌǁŝ͕ůĂŵƉǇ͕ŬĂƌŶŝƐǌĞ͕ŬĂŶŝƐƚƌǇ






KĚƉĂĚǇŶĂůĞǏǇǁǇƐƚĂǁŝđƉƌǌĞĚƉŽƐĞƐũħĚŽŐŽĚǌŝŶǇϳϬϬǁĚŶŝƵŽĚďŝŽƌƵůƵďĚǌŝĞŷǁĐǌĞƑŶŝĞũ͊

4

K U LT U R A

WYDARZENIA
KULTURALNE

XII KONKURS SZOPEK
BOŻONARODZENIOWYCH
WYSTAWA
PATRIOTYCZNA

W okresie od 1 do 30 listopada 2015
r. w Bibliotece będzie czynna wystawa
poświęcona tematyce patriotycznej pn.
„Hymn narodowy – wczoraj i dziś”.
12 listopada o godz. 17:00 odbędzie
się spotkanie z Czesławem Skonką,
członkiem Stowarzyszenia Miłośników
Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”, red.
nacz. pisma „Pieśń Skrzydlata”, na
które Biblioteka serdecznie zaprasza.

KASZUBSKO-POMORSKIEGO
ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO
W dniach 28 listopada oraz 5 grudnia br. od godz. 14.00 w kosakowskiej Checzy
odbędą się Kiermasze przedświąteczne. Będzie można na nich nabyć wyroby naszych
rodzimych twórców.
Spotkanie adwentowe przy świecach odbędzie się z kolei w piątek 11 grudnia o godz.
17.00, w atmosferze kabaretu i muzyki.
Szczegóły podane zostaną na plakacie promującym imprezę.
Przypominamy, że przez cały czas w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 17.00 można
w Checzy oglądać wystawę prac malarskich Czesławy Kaczmarczyk (obrazy można
również zakupić).

Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka
Publiczna Gminy Kosakowo ogłaszają
kolejny już bo XII Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych.
Podobnie
jak
w latach ubiegłych konkurs będzie odbywał się tylko w jednej kategorii, a mianowicie: szopka rodzinna.
Celem Konkursu jest kultywowanie
tradycji bożonarodzeniowych w gminie
Kosakowo, integracja członków rodziny
poprzez zaangażowanie w realizację
projektu (aktywnie i twórczo spędzanie
czasu w gronie rodzinnym) oraz wystawa
zebranych w Konkursie dzieł.
Prace – szopki bożonarodzeniowe (podpisane imionami i nazwiskami, adresem
zamieszkania, wiekiem twórców oraz
numerem telefonu i adresem e-mail do
kontaktu – karta zgłoszeniowa do pobrania
na stronie biblioteki na www.biblioteka.
kosakowo.pl ), należy dostarczyć do dnia
11 grudnia 2015 r. do budynku Biblioteki.
Ogłoszenie wyników nastąpi przy okazji
Wieczoru Świątecznego, który odbędzie się
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.
Dokładna data zostanie podana w listopadowym Biuletynie Gminnym oraz
na stronie Biblioteki. ZACHĘCAMY DO
UCZESTNICTWA W KONKURSIE!

Sołectwo Dębogórze
Wystawa Historyczna w Dębogórzu - z okazji 76. Rocznicy Zakończenia Walk o Kępę
Oksywską zorganizowano w dniach 19 i 20 września 2015 r. w Domu Kaszubskim
w Dębogórzu wystawę poświęconą Obronie Wybrzeża w 1939 roku. Organizatorami
Wystawy byli: Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowo oraz Sołtys wsi Dębogórze
Józef Melzer wraz Radą Sołecką.
UROCZYSTA MSZA ZA OFIARY PIAŚNICY - 4 września br. w 76. Rocznicę tragicznych
wydarzeń w Piaśnicy odbyła się uroczysta Msza Św. za poległych. Gminę Kosakowo
reprezentowali i wiązankę pod głównym ołtarzem złożyli: Prezes Stowarzyszenia
Sołtysów i zarazem Sołtys Dębogórza Józef Melzer wraz z Piotrem Dymonem, członkiem
Rady Sołeckiej.

VII RAJD FABULARYZOWANY Z CYKLU „ŚWIAT BAJEK”
3 października br. w Dębogórzu oraz w przyległych lasach Stowarzyszenie
Miłośników Turystyki Włóczykij z Rumi zorganizowało VII Rajd Fabularyzowany
z cyklu Świat Bajek. Impreza odbywająca się pod hasłem Nie taka Bestia straszna...
kierowana była do dzieci w wieku 4-9 lat i oparta na słynnej bajce – jak już sama nazwa
wskazuje – Piękna i Bestia.
Dzięki współpracy Sołtysa wsi Dębogórze Józefa Melzera z wspomnianym stowarzyszeniem kolejny już raz odbyła się w Dębogórzu taka impreza.
Start rajdu miał miejsce w sołeckiej świetlicy: To tam dzieci spotykały ojca lub siostrę
Belli, którzy prosili ich o pomoc i wspólnie wyruszali w trasę do zamku strasznej Bestii,
aby uratować dziewczynę. Po drodze czekały ich niespodzianki: spotkali wiele postaci
z bajki m.in. Trybika, Szafę, Lampę, Różę, Panią Imbryk czy Wróżkę. W końcu
odparli atak grupy wieśniaków pod przywództwem Gastona na Piękną i Bestię,
by później wspólnie świętować z nimi na zamku zwycięstwo. W imprezie wzięło
udział prawie 150 dzieci, około 80 wolontariuszy oraz niezliczona ilość opiekunów
i rodziców. Sołtys dla wszystkich obecnych na imprezie zorganizował poczęstunek
z przepysznymi słodyczami.
Organizatorzy: Sołtys Dębogórza oraz Stowarzyszenie „Włóczykij” pragną serdecznie
podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie imprezy.
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IX FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ
Wrzesień to miesiąc, w którym odbywa się w Gminnym
Domu Kultury w Pierwoszynie
Festiwal Piosenki Żołnierskiej
o Złoty Buzdygan. W tym roku
była już dziewiąta jego edycja.
Organizatorami Festiwalu są: Wójt
Gminy i Zrzeszenie KaszubskoPomorskie Oddział DębogórzeKosakowo. Honorowy patronat
objęli:
Arcybiskup
Metropolita
Gdański
gen.
Sławoj
Leszek
Głódź oraz Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Gdańsku
płk dypl. Tadeusz Krawczyk.
Gościem
specjalnym
imprezy
był
Zespół
Wokalny
Klubu
Marynarki
Wojennej
RIWIERA.
Festiwal
piosenki
żołnierskiej
oraz
patriotycznej
przebiegał
w dwóch etapach: pierwszego
dnia
odbyły
się
Przesłuchania
Konkursowe,
a
w
niedzielę
20 września - Koncert Galowy.

Niespodzianką był pozakonkursowy występ
członków Jury: pani Krystyny GorzelniakPyszkowskiej i pana Piotra Lempy.
Ta, kolejna edycja festiwalu przyciągnęła
wokalistów i zespoły z Gminy Kosakowo,
Trójmiasta, Rumi, Wejherowa, Kartuz,
Kołobrzegu, Słupska, Wrocławia, Żagania.
Jury w składzie: Wójt Gminy Jerzy Włudzik
– przewodniczący Jury, Franciszek Sorn
– współorganizator Festiwalu - Prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział
Dębogórze-Kosakowo, Krystyna Gorzelniak-

Pyszkowska – pianistka, kameralistka,
pedagog, profesor Akademii Muzycznej
w Gdańsku; Elwira Worzała – pisarka, pedagog
muzyczny,
prezes
Oddziału
PomorskiegoTowarzystwaNauczycieli
i Bibliotekarzy Szkół Polskich; Piotr
Lempa – doktor sztuki w dziedzinie
wokalistyka, znany bas śpiewający
w operach na całym świecie m.in.
Londyńskiej Operze Królewskiej
Covent Garden i Warszawskiej
Operze Narodowej; Tomasz Fopke
– poeta, dyrygent, kompo-zytor,
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa
i
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejhe-rowie; ppłk Andrzej
Płocha
zastępca
Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Gdańsku przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:
GRAND PRIX - Zespół „Target” (Kosakowo)
Kategoria: soliści - dorośli: I miejsce
– Klaudia Groth (Rumia), II miejsce
– Wiktor Gabor (Mosty), II miejsce –
Szymon Rzeszowski (Żagań), III miejsce
– Kamil Mądrzyński (Rumia), wyróżnienie –
Dominika Eliasz (gm. Kosakowo)

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników,
placów oraz chodników przy drogach
powiatowych
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o.
w Kosakowie informuje, że w sezonie zimowym 2014/2015 w zakresie
„Zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych”, zawarto umowy z następującymi
firmami:
Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki,
Pierwoszyno i Kosakowo
PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16,
81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112 lub 58/679-15-08
Rejon nr 3 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy Dwór,
PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58,
84-230 Rumia, tel. 602-443-214 lub 58/671-57-91
Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze
Wybudowanie, Kazimierz
Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel,
ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 505-059-120
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Kategoria: zespoły - dorośli: I miejsce –
„Tercet Wokalny” (Kołobrzeg), II miejsce
– Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
(gm. Kosakowo), III miejsce – Zespół „Etta”
(Rumia), III miejsce – Wojskowy Zespół
Wokalny „Wiarusy” (Słupsk),
Kategoria: soliści - młodzież szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Karolina Grzybowska (Kołobrzeg),
II miejsce – Weronika Walenciak (Rumia),
III miejsce – Klaudia Szmidt (Wejherowo),
III miejsce – Sara Muża (gm. Kosakowo),
wyróżnienie – Filip Gesse (Gdynia), Alan
Wittbrodt (Gdynia)
Kategoria: zespoły - młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych: II
miejsce – Zespół „Reling” (Gdynia), wyróżnienie – Aleksandra Stoińska z zespołem
(Gdynia)
Nagroda Specjalna Pułkownika Związku Piłsudczyków Rzecz-ypospolitej Polskiej Jarosława Biereckiego – Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” (Słupsk).
Imprezę prowadziła Anna Padée-Kruszczak.

Otwarcie strzelnicy pneumatycznej
w Gimnazjum w Kosakowie
W dniu 5 października odbyło się oficjalne otwarcie strzelnicy pneumatycznej przy Gimnazjum w Kosakowie. Strzelnica
przeznaczona jest dla młodzieży Gimnazjum do bezpłatnej
nauki strzelania z broni pneumatycznej. Deklaracje uczestnictwa w w/w szkoleniu zgłosiło już ok. 40 uczniów. Treningi
prowadzić będą instruktorzy z Klubu Neptun. Po ustaleniu
liczby i godzin treningów dla uczniów,
w godzinach poza
zajęciami dla młodzieży szkolnej.
Ze strzelnicy będą mogły również
korzystać inne osoby
(odpłatnie).

A K T U A L N O Ś C I / K U LT U R A

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE KOSAKOWO
Dzień Edukacji Narodowej tego roku obchodziliśmy w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, gdzie odbyła się uroczystość,
na którą Wójt Gminy Kosakowo zaprosił dyrektorów szkół,
nauczycieli oraz inne osoby działające na rzecz gminnej oświaty.
Jak każdego roku obecna była Przewodnicząca Związków Zawodowych Komisji Międzyzakładowych Pracowników Oświaty
i Wychowania NSSZ „Solidarność” Pani Zdzisława Hacia.
W tym szczególnym dniu Wójt, dziękując za trud pracy wychowawczej, wręczył wyróżniającym się nauczycielom nagrody.
W dalszej części swoje umiejętności zaprezentowali młodzi artyści
z naszych szkół. Wielka to frajda móc podziwiać ich występy.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Dębogórzu

21 września br. odbyły się, już po raz trzeci, Obchody Dnia Przedszkolaka. Tego
dnia dzieci przyszły do przedszkola z uśmiechami na twarzach, ubrane na kolor
zielony. Najpierw wykonywały różne
prace plastyczne a następnie wzięły
udział we wspólnej zabawie na świeżym
powietrzu. Były tańce, pląsy, śpiewy,
zabawy z chustą animacyjną, rysowanie
kredami a wszystko to razem z ulubioną bohaterką bajek dla dzieci - myszką Minnie.
Zabawę uatrakcyjniły również unoszące się wokół bańki mydlane, które można było
łapać. Miłym akcentem uroczystości był słodki poczęstunek w salach.
30 września br. obchodziliśmy Dzień Chłopaka – Przedszkolaka. Tego dnia świętowały
wszystkie dzieci: chłopcy i dziewczynki z grup starszych i młodszych. Z tej okazji panie
nauczycielki przygotowały słodką niespodziankę zapraszając dzieci do wspólnego
pieczenia i jedzenia gofrów.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego z klas 1 uczestniczyli w wycieczce do
Muzeum Kocham Bałtykw Swarzewie. Tam dzieci w lekcji z robotyki zbudowały samolot z klocków lego
i uruchomiły go podłączając do urządzenia sterującego. Dzieci zwiedziły też wystawę klocków i bawiły
się nimi.
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY jest to dla naszej społeczności
szkolnej ważne wydarzenie. Możemy bowiem wyrażać hołd
żołnierzom i dumę z faktu, że są Patronem naszej szkoły.
Uroczystość Święta Szkoły odbyła się 18 września na holu
głównym szkoły. Tego dnia miał miejsce specjalny apel
podczas którego, nasi uczniowie wspominali bohaterskie
czyny, poświęcenie oraz honor jakim odznaczyli się
żołnierze we wrześniu 1939 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach - Dzień Patrona w Mostach.

Każdego roku 17 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mostach uroczyście obchodzą Dzień Patrona
- Piotra Dunina, który tego właśnie dnia w roku 1462 dowodził zwycięską bitwą pod Świecinem. Aby uczcić ten dzień
uczniowie klas I - III spotkali się na uroczystym apelu, na którym zapoznali się z życiem Piotra Dunina oraz poznali epokę,
w której żył ich patron. Po apelu uczniowie klas
trzecich wyruszyli na wycieczkę autokarową
do Gniewina i Świecina, gdzie pod pomnikiem
upamiętniającym pięćsetną rocznicę Bitwy pod
Świecinem oddali hołd walczącym tam rycerzom,
zapalili znicz i złożyli kwiaty. Wieloletnią tradycją
Szkoły Podstawowej w Mostach jest uwieńczenie
obchodów Dnia Patrona – Piotra Dunina, ceremonią
Pasowania na Ucznia.

Odkrywamy Talenty na Pomorzu
Finał talentów powiatu słupskiego, wejherowskiego, puckiego oraz Miasta Gdynia
i Słupsk odbył się 23.09. w Rumi. .
W konkursie wzięło udział prawie 50
uczestników z kilkuset zgłoszonych
kandydatów, którzy posiadają talenty
w różnych dziedzinach życia: w muzyce, sztuce, sportu itp. Wśród nich
byli uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadpodstawowych
oraz studenci.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Mostach reprezentowała aż pięcioosobowa ekipa:
Helenka Grudzień, uczennica klasy IV w kategorii poezja i proza, Vanessa Sarkissian,
uczennica klasy VI w kategorii muzyka oraz zespół “Samara” złożony z absolwentek
naszej szkoły: Sary Muża, Magdaleny Mikulskiej i Klary Filar.
Helenka zachwyciła wszystkich wykonaniem swoich wierszy, które pisze od drugiej klasy
i tworzy do nich ilustracje plastyczne, dzięki którym otrzymała wyróżnienie. Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestniczkom finału. To wielki sukces dzieci, nauczycieli oraz
naszej szkoły.
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu - w poprzednim roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Pogórzu miała miejsce ewaluacja

zewnętrzna dokonana przez Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Z pracy Pań Wizytatorek powstał obszerny raport, który opisuje
procesy zachodzące w naszej szkole i zawiera ich ocenę. Dyrektor Szkoły z duma oznajmia, że w raporcie znajdują się tam jedynie
oceny „bardzo wysokie” i „najwyższe”. O szczegółach mogą się Państwo przekonać czytając raport, który opublikowany został na stronie
internetowej szkoły w zakładce „dokumenty”. Ewaluacja dokonuje kontroli i sprawdzenia wszystkich sfer działania szkoły i stanowi
wskazówki do dalszego rozwoju.

Lekkoatletyczne zawody ‚ENERGA ATHLETIC CUP’

- 3 października na
Sopockim Stadionie Leśnym odbyły się prestiżowe zawody Lekkoatletyczne kończące
sportowy sezon. Generalny sponsor - Energa, zadbał o uroczystą oprawę imprezy i jej
sprawny przebieg, dyplomy i medale wręczała laureatom Mistrzyni Świata w skoku o tyczce
-Anna ROGOWSKA. Szkołę Podstawową w Pogórzu reprezentował Mateusz Skrzypczak,
który okazał się najlepszym sprinterem wygrywając kolejno bieg eliminacyjny
i finałowy z rówieśnikami z Osiecznej, Pinczyna, Karsina, Kalisk, Lubichowa, Kolbud, Sopotu
i Gdyni. Ośrodek Pogórze reprezentowała młodzież z terenu Gminy Kosakowo. Łącznie
zdobyliśmy aż 8 medali (3 złote, 2 srebrne, 3 brązowe) plasując się w czołówce imprezy.
Gratulujemy Laureatom oraz panu Wojciechowi Niemkiewiczowi i życzymy dalszych
sukcesów!

Wrześniowe zawody sportowe - we wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu wzięli udział w dwóch imprezach sportowych. Jedną z nich był
I Rzut Ligi Lekkoatletycznej w Pucku. Była to impreza na szczeblu powiatowym.
Odbyła się ona 16 września. Reprezentacja Szkoły z Pogórza liczyła 12 zawodników
w skład, której weszli: Grzegorz Brzeziński, Marceli Jaworski, Maksymilian
Kierzkowski, Wiktoria Kosidło, Natalia Krasowska, Jakub Polański, Julia Rybińska,
Mateusz Skrzypczak, Aleksandra Tomczak, Oliwia Beczek, Tomasz Grzybek, Maciej
Raczyński. Zdobyte miejsca:
I Skrzypczak Mateusz 100 m, I Grzybek Tomasz 1000 m, III Rybińska Julia 300 m,
III Raczyński Maciej skok w dal, III Tomczak Aleksandra skok w dal, III Kierzkowski
Maksymilian pchnięcie kulą, V Krasowska Natalia 300 m, VII Polański Jakub 300 m,
VII Brzeziński Grzegorz 600 m, IX Jaworski Marceli 600 m, X Beczek Oliwia 100 m, XII
Kosidło Wiktoria 100 m.
Uczniowie z Pogórza / Oliwia Beczek, Maciej Raczyński, Julia Rybińska, Mateusz Skrzypczak /wzięli udział w sztafecie 4 x 100 /dz x ch x
dz x ch / i zajęli III miejsce. Do zawodów zgłosiło 14 szkół z powiatu puckiego - Pogórze uplasowało się na 5 miejscu.
Druga impreza sportowa, w której wzięli udział we wrześniu uczniowie z Pogórza to XXVI Jubileuszowy Bieg o Puchar Dyrektora Z.S nr
12 w Gdyni. Zawodnicy mieli do pokonania trasę długości 600 metrów. Startowali na poziomie poszczególnych klas, osobno chłopcy
i dziewczęta. Wszyscy dzielnie walczyli i wywalczyli II miejsce. Pogórze zawsze w górze!

Powiatowe biegi przełajowe
2 października w Pucku odbyły się JESIENNE MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ w biegach przełajowych. W imprezie wzięło udział ponad
630 uczestników z 26 szkół powiatu puckiego . W kategorii szkół podstawowych gminę KOSAKOWO reprezentowała 12 osobowa grupa
biegaczy ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Najwytrzymalszą z pogórskich reprezentantek okazała się ALEKSANDRA GRABOWSKA,
która pokonała dystans 900 metrów w bardzo dobrym czasie 3:39,4 s i zdobyła brązowy medal. Łącznie w klasyfikacji generalnej
z dorobkiem 119 punktów uczniowie z Pogórza zajęli wysokie, szóste miejsce. Gratulacje dla zawodników i ich opiekunów: pani
Aleksandry Salamon i pana Wojciecha Niemkiewicza.

Z jesienną wizytą u Wójta.

Podczas święta Pieczonego Ziemniaka w Szkole
Podstawowej w Pogórzu Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik podziwiał prace plastyczne
przedstawiające Panią Jesień. Jeden z portretów przypadł mu szczególnie do gustu
i zapragnął powiesić go w swoim gabinecie. Wybrana praca okazała się być autorstwa
uczniów klasy IIb z panią Marzenną Dettlaﬀ na czele. W poniedziałek 12 października
uczniowie w towarzystwie wychowawcy i dyrektora szkoły Pana Rafała Juszczyka
przyjechali do Urzędu Gminy i przywieźli ze sobą portret. Wizyta stała się okazją do
spotkania z panem Wójtem i zwiedzenia całego urzędu z gabinetem najważniejszej osoby
w gminie włącznie.

Nagroda pomorskiego kuratora oświaty.
W dniu 13 października 2015 roku w przepięknej scenerii Dworu Artusa w Gdańsku odbyła się wspaniała
i doniosła uroczystość wręczenia nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty dla najlepszych nauczycieli
w województwie. Wyróżnienia te przyznawane są co roku z okazji Święta Edukacji Narodowej. W tym
roku wśród nagrodzonych znalazła się Pani Mariola Sulkowska, nauczyciel języka angielskiego ze
Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Wyróżnienie osobiście wręczyła Pani Kurator Elżbieta Wasilenko,
która pogratulowała sukcesów i osiągnięć na polu dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Cała
społeczność Szkoły Podstawowej w Pogórzu przyłącza się do gratulacji i życzy Pani Marioli Sulkowskiej
dalszych sukcesów i aby nigdy nie straciła energii i zapału, które pokazuje każdego dnia pracy.
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Gimnazjum w Kosakowie - Żeglarskie otrzęsiny
Dnia 30 września 2015 roku w Gimnazjum w Kosakowie odbyły się żeglarskie otrzęsiny uczniów klas pierwszych oraz uroczyste
pasowanie na Gimnazjalistę. Nadrzędnym celem szkolnej uroczystości było: kształtowania poszanowania tradycji i zwyczajów
związanych z pasowaniem na gimnazjalistę, kształtowanie postawy otwartości wznoszącej się ponad uprzedzenia i stereotypy, rozwijanie
umiejętności pracy w zespole klasowym, kształtowanie osobowości, kultury
osobistej, doskonalenie kontaktów interpersonalnych.
Uczniowie klas starszych pod opieką wychowawców klas pierwszych
(M. Pustówka, R. Pietruszewska, L. Komosa, M. Brodowska, A. Gerber, M. Stenka,
A. Polańska) zaangażowali się w przygotowania. Swoją obecnością zaszczycił
Nas Neptun wraz ze swoją małżonką Proserpiną. Pierwszoklasiści, aby zostali
przyjęci do grona uczniowskiej braci musieli zmierzyć się z kilkoma kocimi
konkurencjami: testem IQ, kocią modą, odkrywaniem kocich talentów, kocim
malarzem, kocim żeglarzem, kocim bufetem, kotkami poliglotkami, kocimi
grymasami, wałkowaniem wiedzy. Na zakończenie uczniowie klas pierwszych
zostali przez Dyrektora Szkoły pasowani na Gimnazjalistów oraz złożyli
uroczyste ślubowanie.

Dzień otwarty hali basenowej w Kosakowie

Świetlica Regionalna
w Suchym Dworze
Dzień Niepodległości
- 4.11.2015
(środa) godz. 18.00- 19.00
Zapraszamy wszystkie dzieci z różnych
zajęć świetlicowych oraz dzieci chętne
w wieku szkolnym, które zgłoszą się
mailowo, na wspólne robienie kotylionów
oraz symboli niepodległościowych w ramach zajęć „Drama for Kids”. W trakcie
zajęć uczestnicy dowiedzą się jak Święto
Niepodległości obchodzi się w USA, a jak
w Polsce.

19 września był dniem otwartym hali basenowej,
kompleksu sportowego w Kosakowie. Dzień ten rozpoczął
się pokazem pływania oraz ratownictwa wodnego.
Uczestnikami prezentacji była nasza młodzież i dzieci.
Wśród konkurencji były m.in.: nurkowanie, rzut rzutką
ratowniczą, rzut kołem ratunkowym, wyścigi z „makaronem”,
a także ratowanie drugiego człowieka, czyli pierwsza
pomoc (stanowisko edukacyjne z możliwością ćwiczeń na
manekinach). Najlepszych uczestników wójt obdarował
nagrodami. Atrakcjami w plenerze, na placu przy obiekcie
sportowym były ścianka wspinaczkowa, przejażdżki na
quadzie z instruktorem, gokarty rowerowe - wyścigi na czas,
zamek dmuchany, walki sumo w specjalnych strojach.
Dziękujemy sponsorowi imprezy
Operatorowi Systemu Magazynowania
w Dębogórzu za wsparcie realizacji tego
przedsięwzięcia.

EMERYCI, RENCIŚCI I
NIEPEŁNOSPRAWNI
„Razem lepiej i weselej”
zapraszamy
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pucku, w wyniku licznych telefonów,
podjął decyzję o powołaniu Związku
na terenie Gminy Kosakowo. Chętnych
zapraszamy. Kontakt pod nr tel. 501 293
255 Eugeniusz Podolak.
Warto być z nami bo korzystacie z wielu przywilejów:
tańsze turnusy rehabilitacyjne ok.40% bez skierowania
z NFZ, ulgi w opłatach na wycieczki oraz
pozostałych imprez organizowanych przez
Związek
Priorytetem Związku jest szeroko pojęta
integracja.
Z pozdrowieniami
Przewodniczący PZERiI Puck
Eugeniusz Podolak
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Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej zaprasza dziewczynki w wieku 5-9 lat na zajęcia
z gimnastyki artystycznej. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz.16.30
w Centrum Sportowym Kosakowo. Prowadzone są przez Zuzannę Klajman wielokrotną
medalistkę Polski przez wiele lat reprezentującą nasz kraj na arenie międzynarodowej.
Informacje i zapisy; tel.505 530 549, e-mail: gimnastyka.kosakowo@wp.pl

I Dyktando Kosakowskie
28 listopada br. (sobota) o godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
(ul. Kaszubska 11) odbędzie się I Dyktando Kosakowskie. Konkurs skierowany jest do
wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój
udział drogą mailową na adres: jacek.chajecki@kosakowo.pl. Zgłoszenia przyjmowane
są do dnia 20 listopada br. Dla najlepszych przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.
Zwycięzca otrzyma Nagrodę Specjalną Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
- Złote pióro PARKER. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji oraz regulamin
znajduje się na stronie www.kosakowo.pl/rkis.
Organizatorzy: Wójt Gminy Jerzy Włudzik oraz radny Jacek Chajęcki. Partner: Akademia
Marynarki Wojennej w Gdyni.

SPORT
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Mistrzostwa Polski Lotto Windsurfing Rewa Cup 2015

W dniach 21-23.08.2015r. w Rewie odbyły się Ogólnopolskie Windsurfingowe
Mistrzostwa Polski Juniorów, Masters, Grand Masters, w klasach Slalom i Formuła, oraz
zawody Seniorów zaliczające się do Pucharu Polski Formuły Windsurfing. Główny
organizatorem zawodów była szkoła Piotra Olewińskiego Rewa Surf Centrum. Honorowy
Patronat imprezy objął Wójt Gminy
Kosakowo Jerzy Włudzik.
W zawodach uczestniczyło ponad 60
zawodników z całej Polski. Ogólnie udało
się rozegrać 5 wyścigów z których zostali
wyłowieni zwycięzcy.
Pierwszego dnia regat w klasyfikacji
ogólnej najlepiej pływał wielokrotny
Mistrz Polski Formuły Michał Polanowski
JKW Warszawa który wygrał wszystkie
trzy wyścigi. W sobotę wśród juniorów
do 17lat bezkonkurencyjnym był Mikołaj Michalski z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego,
który wygrał w każdym z 5-ciu wyścigów.

III Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
W dniach 12 i 13 września 2015 r. Uczniowski Klub Sportowy był organizatorem
III Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. Tym razem
sportowe święto siatkówki odbyło się w nowej Hali Sportowej w Kosakowie, która sprawdziła się w 100%. Przyjezdne drużyny zachwycały się obiektem sportowym oraz
warunkami rozgrywanego turnieju.
Rozgrywki rozpoczęły się w sobotni poranek, do którego przystąpiło 9 drużyn
w tym zespół Lidera Dębogórze. W rundzie eliminacyjnej zespoły rozgrywały mecze
w grupach 3 zespołowych walcząc o jak najlepszy wynik. W rundzie zasadniczej
rozgrywanym w ten sam sposób lecz z innymi zespołami awans mogły wywalczyć
tylko najlepsze drużyny. W niedzielę rozegrano 3 rundę o najlepsze miejsca
w turnieju, w której zwycięsko wyszła Zatoka 95 Puck. Najlepszą zawodniczką tego
turnieju (MVP) została pucczanka Nikola Łysakowska.
Czytaj więcej na: http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/24696-zatoka-95-puckwygrala-ogolnopolski-turniej-siatkowki.html
Najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe, wszystkie zawodniczki otrzymały pamiątkowe medale a każda z drużyn otrzymała puchar.
Trenerzy otrzymali upominki zasponsorowane przez Firmę Lucas Tour. Dziękujemy Firmie Celstan za sponsoring medali i pucharów.
Dziękujemy również Panu Wójtowi Jerzemu Włudzikowi za udział w całym turnieju i wsparcie Dębogórskiej Drużyny. Szczególne
podziękowania dla osób, które przyczyniły się do zorganizowania tak dużej imprezy sportowej, która przebiegła sprawnie i bez żadnych
zastrzeżeń.

Multi Mistrzowski Dzień Rodziny
W dniu 23 września 2015 boisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu
było świadkiem prawdziwej uczty sportowo-rekreacyjnej. Wszystko za sprawą trenerki Zuzanny Kozielskiej, która przy współpracy
z Uczniowskim Klubem Sportowym Lider Dębogórze oraz Szkołą Podstawową w Dębogórzu zorganizowała „Multi-Mistrzowski Dzień
Rodziny”. Najważniejszym punktem wspólnej zabawy był bieg sztafetowy zatytułowany „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Bieg odbywał
się przez cały czas trwania festynu.
Czas Mistrzowskiego Dnia był wypełniony rozgrywkami sportowymi w takich dyscyplinach jak:
piłka nożna, piłka siatkowa, unihokej. Oprócz rozgrywek sportowych przygotowano również inne
atrakcje: przeciąganie liny, zawody hula-hop, gra w „Double”, „Farmera”. Uśmiech na ustach
najmłodszych wywoływał nietypowy gość rodem z Dineylandu - Myszka Minnie.
W przerwach miedzy rozgrywkami podziwiać można było występy młodych artystów ze Szkoły
Podstawowej w Dębogórzu. Zespół folklorystyczny „Dębogórskie kwiatki” prowadzony przez
panią Teresę Czerwińską zaprezentował przepiękny repertuar piosenek oraz tańców kaszubskich.
Uczennice uczęszczające na zajęcia Multisportu przygotowały i brawurowo wykonały tańce
nowoczesne. Solowe występy wokalno-taneczne zaprezentowały wszystkim uczennice Natalia
Mikołajewska i Agata Szefka.
Bieg sztafetowy uświetnili swoim udziałem: Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
Halina Foltynowicz, Wice Dyrektor Szkoły Teresa Czerwińska, ksiądz Tomasz Jereczek- wikary Parafii
w Kosakowie, sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński, prezes UKS Lider Dębogórze Mariusz Wiński
i gość specjalny…Myszka Minnie! Nasi znakomici goście dali przykład i zachęcili licznie przybyłych
rodziców do wspólnego udziału w sztafecie.
Piękna pogoda okazała się naszym sojusznikiem i przyczyniła się do dużej frekwencji - w samym
biegu wzięło udział 107 osób!!
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie „Multi-Mistrzowskiego
Dnia Rodzinnego” oraz uczestnikom wszystkich rozgrywek sportowych i występów. Sponsorami
posiłków byli: Bistro Tanie Szamanie z Kosakowa oraz Lucas Tour-Organizator Aktywnego
Wypoczynku z Rumi.

Rewa

Suchy Dwór
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Gimnazjum w Kosakowie najlepsze w Kostkowie
29 września 2015 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Kostkowie, w którym uczestniczyli najlepsi
z Gimnazjów gminy Gniewino, gminy Wejherowo i gminy Kosakowo.
Turniej rozgrywano systemem każdy z każdym, a na podium znalazły się: I – Gimnazjum w Kosakowie, II – Gimnazjum w Kostkowie,
III – Gimnazjum w Bożym Polu. Skład zwycięskiej drużyny: Patryk Kaczyński, Jakub Szweda, Paweł Marcinkiewicz, Paweł Prętki, Kacper
Gburek (br.), Bartek Szkudziński, Marek Stefanowski, Robert Gabryelski, Dawid Czerniak; nauczyciel prowadzący: Kazimierz Wróbel.

Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
Wój
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zaprasza na Jesienny Turniej Tenisa Stołowego. W tym roku gry toczyć się
będą w nowej Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie (ul. Żeromskiego 11): w niedzielę 8 listopada
(1. runda) oraz w niedzielę 15 listopada (2. runda i zakończenie). Początek gier – godz. 12.00.
W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa (dorośli i młodzież szkolna). Zapisy przyjmuje Referat
ds. Kultury i Sportu w Rewie (tel. 58 620 06 95; e-mail: sport@kosakowo.pl). Możliwe będą również zapisy
na miejscu w dniu zawodów – do godz. 11.30. Zawodników przed wejściem do hali obowiązuje zmienne obuwie sportowe. Więcej
szczegółów i regulamin dostępne są na stronie internetowej: kosakowo.pl/rkis oraz w Referacie ds. Kultury i Sportu w Rewie (ul. Morska
56).

Rozgrywki Zimowej Ligi Futsalu 2015/16 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Zimowa Liga Futsalu 2015/2016 odbywać się będzie w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach
(ul. Szkolna 16). Pierwsze kolejki zaplanowane są na soboty: 12 i 19 grudnia 2015 r. od godzin popołudniowych. Liczba kolejek i system
gier, podobnie jak w roku ubiegłym, uzależniony będzie od liczby zgłoszeń. Kontakt: sport@kosakowo.pl. Więcej szczegółów zostanie
podanych w kolejnym numerze Biuletynu oraz na stronie kosakowo.pl/rkis.

VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik we współpracy z Akademią Szachową 8×8 pani Marzeny
Gajlewicz zapraszają na VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kosakowo –
w sobotę 21 listopada 2015 r. o godz. 9.30, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
(ul. Kaszubska 11).
Turniej prowadzony będzie systemem szwajcarskim w tempie 2×15 min na partię (7 rund), w kategoriach:
Dzieci, Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi, Open; przewidziane są również nagrody dla najlepszej kobiety
turnieju, najlepszego szachisty Gminy Kosakowo oraz najstarszego i najmłodszego gracza.
Zapisy przyjmuje Referat ds. Kultury i Sportu w Rewie (tel. 58 620 06 95; e-mail: sport@kosakowo.pl) do czwartku 19 listopada do godz.
16.00. Limit uczestników – 60 osób (decyduje kolejność zgłoszeń); nie przewiduje się zapisów w dniu Turnieju.
Regulamin turnieju, z którym należy się zapoznać, dostępny jest na stronie kosakowo.pl/rkis oraz w siedzibie Referatu ds. Kultury
i Sportu w Rewie (ul. Morska 56).

I Bieg Ziemi Puckiej na 10 km
W I Biegu Ziemi Puckiej na 10 km, zawodach zorganizowanym przez OKSiT Puck
i Starostwo Powiatowe – 27 września 2015 r. na terenie Puszczy Darzlubskiej i Połczyna,
wzięło udział 85 zawodników z terenu powiatu puckiego. Nagrody i upominki rzeczowe
wręczali: Poseł RP – Kazimierz Plocke, Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk, Dyrektor
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck – Jan Dettlaﬀ, sołtys Darzlubia – Alfons
Zelewski, Prezes OSP Połczyno – Dariusz Groenwald oraz Waldemar Płomień – zasłużony
działacz sportowy w Gminie Puck.
W klasyfikacji końcowej znaleźć można (według kolejności na mecie) następujące
osoby z Gminy Kosakowo: 8. Janusz Skosolas (II M40), 13. Andrzej Śliwiński (I M20),
14. Mariusz Gawlik (III M30), 16. Ryszard Maksyś (I M60), 34. Jakub Hubert, 48. Aleksandra Śliwińska (II K), 62. Jacek Grabowski,
63. Krystian Karwowski, 72. Danuta Gawlik (I K40), 73. Danuta Karwowska (I K30). Organizator nagradzał osoby z miejsc I-VI wśród kobiet
i mężczyzn oraz dodatkowo z miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych. Szczegółowe wyniki znaleźć można na stronie:
oksitpuck.pl. (Fot. Kropidłowscy – OKSiT Puck).

Regaty Zamknięcia Sezonu o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Puck
W sobotę 3 października br. Zatoka Pucka stała się obiektem zaciekłej rywalizacji żeglarskiej: na starcie Regat Zamknięcia Sezonu
2015 o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Puck zameldowało się 24 załóg, nie mogło zatem zabraknąć również reprezentantów
Yacht Clubu Rewa oraz Gminy Kosakowo. Z zasłużonego miejsca na podium nasza ekipa
w składzie Krzysztof Stromski za sterem, Karol Dettlaﬀ i Aleksander Wons, na pewno była
zadowolona,
z przebiegu rywalizacji – radość mieszała się z rozczarowaniem, bowiem do pierwszego
miejsca zabrakło dwóch punktów: po dwóch zwycięstwach zdecydował pechowy falstart
w trzecim wyścigu. I choć nasi dzielni żeglarze odrobili 19 miejsc (!), do upragnionego
zwycięstwa w klasyfikacji generalnej trochę jeszcze zabrakło. Zwycięstwo przysłowiowym
rzutem na taśmę zgarnął Jacek Ludwiczak (notabene również z YC Rewa) z załogą: Grzegorz
Szreder, Kamil Stromski, Izabela Reschke, a na najniższym stopniu podium stanęli: Tomasz
Gumiński, Elżbieta Kocon, Ewa Budziszewska. Gratulujemy.
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JUBILEUSZ
Zdrowia i uśmiechu życzymy Pani Janinie
Dzięgielewskiej z Kazimierza, która obchodziła swoje 93. urodziny.
Z tej wyjątkowej życzenia sędziwej solenizantce złożył Wójt Jerzy Włudzik oraz sołtys Kazimierza Jadwiga Wrzałek.
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Zapraszamy na wyjątkowy Piknik w Gęśniku – 7-8 listopada 2015 roku
Gęsina z foodtrucka!

W tym roku tradycja zmierzy się z nowoczesnością.
Organizatorzy chcą „odczarować” jedzenie gęsiny tylko od święta i tylko pieczoną lub smażoną. Chcą pokazać, że można jeść potrawy
z mięsa gęsiego również w foodtrucku – np. w sałatce, burgerze, jako kanapki.
W asortymencie doskonałe i przepyszne wędliny z mięsa gęsiego (półgeski, szynki, kabanosy, kiełbasy, metkę, kiełbasę białą, salceson
biały) oraz świeże gęsi.
Piknik odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2015 (sobota-niedziela) na terenie Fermy Gęsi Dębogórze (Dębogórze, ul. Pomorska 8).
Serdecznie zapraszamy!

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

Renata Bober z Pogórza, lat 47
Bogdan Kubiak z Suchego Dworu, lat 76

Edmund Piepiórka z Pierwoszyna, lat 80
Zdzisław Ptaszyński z Pogórza, lat 73
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KALENDARZ IMPREZ LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2015 r.
DATA

GODZ.

NAZWA IMPREZY

Pn, 02.11.2015 - Pn, 30.11.2015
Pn, 02.11.2015

–

Wystawa patriotyczna: „Hymn Narodowy wczoraj
i dziś”
Zaduszki Morskie w Rewie

17:00

So, 07.11.2015 - N, 08.11.2015

11:00

So, 07.11.2015

15:00

N, 08.11.2015

12:00

Wt, 10.11.2015

17:00

Śr, 11.11.2015

12:00

Śr, 11.11.2015

12:15

Śr, 11.11.2015

12:30

Cz, 12.11.2015

17:00

So, 14.11.2015

14:00

N, 15.11.2015

12:00

So, 21.11.2015

09:30

So, 28.11.2015

10:00

So, 28.11.2015
So, 05.12.2015
N, 06.12.2015

14:00
14:00
14:00

Pt, 11.12.2015

17:00

So, 12.12.2015

15:30

–

–

Cz, 17.12.2015
So, 19.12.2015

–
15:30

Śr, 23.12.2015 - N, 03.01.2016
N, 27.12.2015

–
15:00

N, 27.12.2015

17:00

ORGANIZATOR

MIEJSCE

Biblioteka
Biblioteka w Kosakowie
w Kosakowie
Szpyrk w Rewie
Wójt Gminy, Proboszcz
parafii w Rewie
Piknik w Gęśniku
Ferma Gęsi
Ferma Gęsi
w Dębogórzu, Stow.
w Dębogórzu
Agroturystyczne Alvik
13. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – Czarni Pruszcz
Sztorm Mosty,
Boisko Złote Piaski
Gdański
Pomorski ZPN
w Kosakowie
VII Turniej Tenisa Stołowego – 1. runda
Wójt Gminy
Hala Sportowa
w Kosakowie
Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości,
Wójt Gminy
Dom Kultury
wręczenie Statuetek „Złotego Kłosa”
w Pierwoszynie
14. kolejka V ligi: Eko-Prod Szemud – Sztorm Mosty
Sztorm Mosty,
Boisko w Szemudzie
Pomorski ZPN
Uroczystości z okazji 97. Rocznicy Odzyskania przez
Wójt Gminy
Pomnik J. Klebby
Polskę Niepodległości
w Kosakowie
X Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości
Wójt Gminy
Ścieżka pieszorowerowa w Kosakowie
Biblioteka w
Biblioteka w Kosakowie
Spotkanie z Czesławem Skonką na temat hymnu
Kosakowie
narodowego
15. kolejka V ligi: Sztorm Mosty – Start Mrzezino
Sztorm Mosty,
Boisko Złote Piaski
Pomorski ZPN
w Kosakowie
VII Turniej Tenisa Stołowego – 2. runda i zakończenie
Wójt Gminy
Hala Sportowa
w Kosakowie
VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Wójt Gminy, Akademia
Dom Kultury
Kosakowo
Szachowa 8×8
w Pierwoszynie
I Dyktando Kosakowskie
Wójt Gminy, Radny
Świetlica w Suchym
Suchego Dworu
Dworze lub Dom
Kultury w Pierwoszynie
Kiermasz przedświąteczny
ZKP o. DębogórzeChecz Nordowych
Kosakowo
Kaszubów w Kosakowie
Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci
Wójt Gminy
Hala Sportowa
w Kosakowie
Spotkanie Adwentowe przy Świecach
ZKP o. DębogórzeChecz Nordowych
Kosakowo
Kaszubów w Kosakowie
1. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta
Wójt Gminy
Hala Sportowa
Gminy Kosakowo
w Mostach
Wieczór Świąteczny, rozstrzygnięcie XII Konkursu
Wójt Gminy, Biblioteka
Dom Kultury
Szopek Bożonarodzeniowych
w Kosakowie
w Pierwoszynie
Koncert i Kiermasz Bożonarodzeniowy
ZS-P w Mostach
ZS-P w Mostach
2. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta
Wójt Gminy
Hala Sportowa
Gminy Kosakowo
w Mostach
Zimowa przerwa świąteczna
–
Szkoły w Gminie
Kosakowo
X Festiwal Kolęd Kaszubskich – przesłuchania
Wójt Gminy, Chór
Dom Kultury
konkursowe
Morzanie
w Pierwoszynie
Wójt Gminy, Chór
Kościół pw.
X Festiwal Kolęd Kaszubskich – koncert laureatów
Morzanie
Podwyższenia Krzyża
Św. w Pierwoszynie
WAŻNIEJSZE TELEFONY:

- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 43;
- 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;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Adam Pop,
tel. 58 679 23 90;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni
Młodzieżowego w Dębogórzu – dyrektor Halina
Wica, tel. 608 276 893;
Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor
Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;
Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;
- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał
Wróbel, tel. 504 005 439;
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” –
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórzeszkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
Kosakowo – prezes Franciszek Sorn;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes
Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.
Hildegarda Skurczyńska;

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.155 egz.
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl

Czy wiesz gdzie BEZPIECZNIE oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?
Zapewne nie raz spotkałeś się z problemem pozbycia się starego telewizora czy zepsutej lodówki. Dzikie
wysypiska zlokalizowane głównie w lasach wydają się być idealnym miejscem do pozostawienia starych sprzętów, bo
przecież nikt nie widzi. Podobnie jest na miejskich osiedlach, gdzie zużyte sprzęty znajdują miejsce przy
ogólnodostępnych pojemnikach na odpady. TO NIEDOPUSZCZALNE!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady NIEBEZPIECZNE. Do tej grupy odpadówzaliczają
się wszystkie urządzenia, które zasilane są prądem elektrycznym lub bateriami, głównie sprzęt RTV i AGD z naszych
gospodarstw domowych, a także same baterie. ZSEE ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w tradycyjnych
koszach lub workach, a właściciele posesji nie wiedzą o możliwości nieodpłatnego pozostawienia ich w punktów
zbierania lub oddania w trakcie objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych. Efektem tego jest powstawanie tzw.
dzikich wysypisk. Miejsca te, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska, gdyż wyrzucane
sprzęty elektryczne, elektroniczne oraz baterie zawierają liczne substancje niebezpieczne, w tym toksyczne i żrące.
Substancje te, wypłukiwane przez deszcz trafiają do naszego organizmu wraz z pożywieniem powodując bardzo groźne
choroby min. upośledzenie wzroku, słuchu i mowy, układu moczowego i rozrodczego, nadciśnienie, choroby
nowotworowe, problemy neurologiczne i uszkodzenia wątroby. To co dzisiaj wyrzucimy „za płot”, jutro zjemy lub
wypijemy.
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji dotyczących gospodarowania ZSEE:
- Prawo surowo zabrania demontażu oraz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do
zwykłych pojemników na odpady. Za nieprzestrzeganie tego zapisu grożą wysokie kary pieniężne!
- Mieszkańcy Gminy Kosakowo mają możliwość i powinni oddawać ZSEE do jednego z dwunastu obecnie
funkcjonujących PZON (Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) a także w trakcie organizowanych dwa razy
do roku na terenie gminy objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych. Najbliższy PZON znajduje się
w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44 na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO”
i przyjmuje odpady od mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-18:00 oraz w soboty w
godzinach 9:00-15:00. Oprócz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, do PZON-u oraz podczas
OZON-u można oddać także:

-

Prawie wszystkie elementy ZSEE mogą być odzyskane i poddane recyklingowi. Tylko kilka % urządzeń nie
nadaje się do odzysku i muszą być unieszkodliwione, jednak proces rozbiórki powinien być prowadzony
w specjalistycznych zakładach, przez fachowców i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Podczas zakupu nowego sprzętu stary tego samego rodzaju można zostawić w sklepie, a kiedy naprawa okaże się
nie opłacalna - w punkcie serwisowym.

Kontakt i dodatkowe informacje
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
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