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I znowu zima, znowu są święta.
Wigilia Bożego Narodzenia to taki zmierzch wśród grudniowych, szarych dni,  

który każe nam u stołu stać, łamać opłatek i razem trwać.

W ten wyjątkowy czas mam przyjemność złożyć Państwu w imieniu swoim 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych, Sołtysów i pracowników 

Urzędu Gminy najlepsze świąteczne życzenia. 

Zdrowych, wesołych i pogodnych dni, wypełnionych melodią staropolskich kolęd niosących spokój  
i odpoczynek od codziennych zmagań i trosk.

Stary Rok odchodzi wielkimi krokami, niech więc wszystkie złe chwile zostaną za nami.  
Niech Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia, optymizmu i sukcesów. 

I oby magia świąt przetrwała w nas jak najdłużej.

    
    Jerzy Włudzik Wójt Gminy

Przebudowa nawierzchni drogi Powiatowej ul. Pomorskiej w dębogórzu
Informujemy, że zostało zakończone zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Wejherowie we 

współpracy Gminy Kosakowo ze Starostwem Puckim oraz radnymi powiatowymi, polegające na „Przebudowie nawierzchni 
drogi powiatowej ul. Pomorskiej w dębogórzu gmina kosakowo”.
Łącznie wykonano ponad 1 km nowej nawierzchni. 

Zostały wykonane zatoki autobusowe, zjazd do stacji trafo,  skrzyżowania  z ulicami  przylegającymi do ul. Pomorskiej, 
kanalizacja deszczowa (studnie i przepusty), dodatkowa 
warstwa asfaltu, krawężniki oraz zieleń drogowa.

Podczas odbioru prac przedstawiciel Gminy zgłosił kilka 
usterek m.in. uporządkowanie okolic pętli autobusowej, 
rozwiązanie problemu rozlewiska przy posesji nr 19-23 oraz 
brak wjazdu na posesję przy małym stawie. 

Łączna wartość prac wyniosła 545 958,54 zł. Prace objęte 
są pięcioletnim okresem gwarancyjnym.

Udział Gminy Kosakowo w przedsięwzięciu wyniósł 
250 000,00 zł. 
Wykonawcą inwestycji była firma Kruszywo Sp. z o.o.z siedzibą 
w 84-223 Linia, ul. Długa 4B. 
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uchwały podjęte na XViii zwyczajnej sesji rady gminy kosakowo 
w dniu 26 listopada 2015 roku

1. Uchwała Nr XVIII/89/2015 w sprawie nadania nazwy rondu 
znajdującemu się  u  zbiegu ulic Żeromskiego i Chrzanowskiego 
we  wsi Kosakowo na terenie gminy Kosakowo.

2. Uchwała Nr XVIII/90/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo.

3. Uchwała Nr XVIII/91/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kosakowo i Powiatem 
Puckim.

4. Uchwała Nr XVIII/92/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych. 

5. Uchwała Nr XVIII/93/2015 w sprawie szczegółowego trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych 
przez osoby fizyczne i  prawne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. 

6. Uchwała Nr XVIII/94/2015 w sprawie określenia wzoru 
informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na 
podatek leśny.

7. Uchwała Nr XVIII/95/2015 w sprawie określenia wzoru 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz 
deklaracji na  podatek od nieruchomości.

8. Uchwała Nr XVIII/96/2015 w sprawie określenia wzoru 
informacji w sprawie podatku rolnego oraz  deklaracji na 
podatek rolny.

9. Uchwała Nr XVIII/97/2015 w sprawie określenia  wysokości  
stawek  podatku  od   nieruchomości  na  2016 r.

10. Uchwała Nr XVIII/98/2015 w sprawie ustalenia wysokości   
stawek podatku od środków transportowych.

11. Uchwała Nr XVIII/99/2015 w sprawie zmiany wieloletniego 
programu współpracy Gminy Kosakowo z  organizacjami 
pozarządowymi.

uchwała nr XViii/99/2015 rady gminy kosakowo z dnia 26 listopada 2015 roku
 

radna beata gloza informuje, że nie jest autorką listów pod inicjałami „beata g.” , zamieszczanych na stronie internetowej 
henryka Palczewskiego.

radny z suchego dworu jacek chajęcki informuje o przyjmowaniu obywateli gminy na dyżurach w urzędzie gminy 
kosakowo w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.  14-15 (pokój nr 208, ii piętro).

w sprawie: zmiany wieloletniego programu współpracy gminy kosakowo z   organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 221 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych t. jedn. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 14 i art. 5a ust. 2 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) 

rada gminy kosakowo uchwala, co następuje:
§ 1

W § 3 pkt 1 „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi na jej  terenie”, stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku (ze zm.), dodaje się pkt 7 o następującej treści: „edukacji, 
oświaty i wychowania”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Gminnym. 

Przewodniczący
/-/ Marcin Kopitzki

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu współpracy między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi ma na celu umożliwienie włączenia 
podmiotów niepublicznych działających w sferze edukacji, oświaty i wychowania w realizację zadań własnych Gminy. Projekt niniejszej 
uchwały przed jej uchwaleniem został poddany konsultacjom z   organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze edukacji, oświaty  
i wychowania na  terenie Gminy Kosakowo.

sPrawozdanie z prac wójta gminy kosakowo w okresie od 30.10. – 26.11.2015r.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. zarządzeniem nr 121/2015 określiłem wysokość kwoty 

dotacji z budżetu Gminy Kosakowo do kosztów utrzymania 
jednego dziecka w niepublicznych przedszkolach i punktach 
przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kosakowo 
(dotacja dla przedszkoli niepublicznych  wynosi 434,00 zł.,  
dotacja dla punktów przedszkolnych – 231,47 zł.). Zarządzenie 
weszło w życie z dniem 17 listopada 2015r. 

2. zarządzeniem  nr 122/2015 ustaliłem wysokość stawek 
czynszów dzierżawnych na terenie Gminy Kosakowo w 2016 
roku (ustaliłem stawki minimalne),

3. zarządzeniem nr 124/2015 ogłosiłem wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku 
(dot. dz. nr 50/3, z której wyodrębnione zostało stanowisko  
nr 10, obręb Kosakowo teren przy cmentarzu),

4. W imieniu Rady Gminy Kosakowo, na podstawie art. 31 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 54 § 1 i 2 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270 z dnia 2012.03.14) 
udzieliłem adw. Maciejowi Barczewskiemu z Kancelarii 
Prawnej SBP Sykuna-Barczewski-Partnerzy spółka Partnerska 
z siedzibą w Sopocie pełnomocnictwa do reprezentowania 
Rady Gminy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  
w Gdańsku w sprawie skargi Henryka Palczewskiego z dnia 
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30 października 2015 roku na bezczynność Rady Gminy 
Kosakowo w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa (data wpływu do Urzędu Gminy 30.10.15 r.; znak 
8369/2015) wraz z pismem z dnia 16 listopada 2015 roku 
stanowiącym korektę skargi (data wpływu do Urzędu 
Gminy 16.11.15 r.). W odpowiedzi na skargę wnosi się  
o oddalenie przedmiotowej skargi w całości i zasądzenie od 
skarżącego na rzecz organu kosztów postępowania według 
norm przypisanych. 

ii. zamówienia Publiczne
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Projekty wy-konawcze 

przebudowy ulic na terenie Gminy Kosakowo III wybrano firmę 
DROGADO z Gdyni. Zwycięska oferta obejmuje wykonanie 
zadania w części 3 (ul. Chodkiewicza i ul. Żółkiewskiego w Pogórzu)  
za kwotę 23.862 zł, w części 5 (łącznik od Gałczyńskiego do  
M. Dąbrowskiej począwszy od ul. Gałczyńskiego nr 4, 
w Suchym Dworze)  za kwotę 16.728 zł i w części 7  

(ul. Dokerów w Mechelinkach oraz ul. Bukowej w Mostach, od 
Wiązowej na północ do zawrotki)  za 13.161 zł.

2. W wyniku przetargu nieograniczonego na   Opracowanie 
koncepcji wielobranżowej wraz z analizą środowiskową dla 
inwestycji: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Szkoły 
Podstawowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w 
Pogórzu przy ul. Szkolnej/Słowackiego, gm. Kosakowo na 
potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 2 zawarto umowę 
z firmą OSA biuro projektowe sp. z o.o. z Poznania. Wartość 
umowy zgodnie z najkorzystniejszą ofertą wynosi 60.270 zł.

3. Ogłoszono zwycięzcę przetargu nieograniczonego na 
Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Mostach. 
Złożono 13 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Wielobranżowe przedsiębiorstwo usług budowlanych 
EKO S.J.B. Brzęczek Z. Wójcik. Wartość umowy to  
147.600 zł.

wójt gminy kosakowo 
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy 
Kosakowo na tablicy ogłoszeń na parterze przy wejściu 
głównym wykazu nieruchomości przeznaczonej do wy-
dzierżawienia w formie bezprzetargowej stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia nr 124/2015 Wójta Gminy 
Kosakowo z dnia 25 listopada 2015 roku.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kosakowo i prze- 
znaczona została do wydzierżawienia w trybie bez-
przetargowym na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 

grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na handel kwiatami  
i zniczami przy Cmentarzu Komunalnym w Kosakowie. 

Nieruchomość stanowi część działki nr 50/3 o pow. 3 m2 
obręb Kosakowo (stanowisko nr 10), dla której prowadzona 
jest Księga Wieczysta KW NR GD2W/00017529/0 Sądu 
Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg 
Wieczystych Pucku.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 25 listopada 
2015r. do 15 grudnia 2015r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w kosakowie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej z dniem 1 stycznia 2016r. Starosta Pucki 
utworzył na terenie powiatu puckiego: w Kosakowie, Pucku oraz Władysławowie Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.  Na ten cel Wójt 
Gminy Kosakowo wyznaczył lokal 

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (wejście od tyłu budynku, za biblioteką),  ul. Fiołkowa 2b, 81-198 Kosakowo.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku   w godzinach  8-12.

Pomoc prawną w Kosakowie świadczyć będą adwokaci z Kancelarii Prawnej w Kosakowie: adw. Krzysztof Maj i adw. Marcin Miszkiewicz. 
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość.  Adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną  
o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.
Adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem.

W poniższym wyciągu z ustawy informacja m.in. o tym: co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna, komu przysługuje i jak wykazać prawo do 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

art. 3. 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających 

na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych  

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 

sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
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Art. 4. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane 

świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 r. poz. 163,  
z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), 
lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub 

poniosła straty.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub 

zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że 
nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku 
sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że 
jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1–6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest  
w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–5.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 
w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób 
trzecich.

7. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4.

WOJEWODA INFORMUJE  
jak załatwić najpopularniejsze  

sprawy w urzędzie  

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie 
Administracja świadczy dla obywateli, np. jak wyrobić dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy czy Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to  kosztuje, jakie 
dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Wiarygodność opisów (kart) usług została 
zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw  
i podległych jednostek.

Dla tych, którzy nie korzystają z Internetu rozwiązaniem jest system informacji 
telefonicznej. Dzwoniąc pod 222  500  115 dowiedzą się Państwo, gdzie załatwić swoją 
sprawę.

h.  Palczewski - w nieustannych poszukiwaniach sposobu na 
odwołanie wójta

W sprawie donosu H. Palczewskiego do ARiMR dot. budowy Przystani Rybackiej  
w Mechelinkach:

H.P. …„Prosiłem, a wręcz błagałem, żeby sprawę niegospodarności rozwiązać na poziomie Gminy…”
Od redakcji: pomijając sprawę niegospodarności, której nie ma, aż się ciśnie na usta, żeby zadać p. Palczewskiemu pytanie: jak? Dwa zdania 
dalej znajdujemy jego odpowiedź:
H.P. – „najmniejszym kosztem jest zmiana na stanowisku wójta”

To się nazywa wytrwałość w dążeniu do celu.
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harmonogram odbioru odPadów komunalnYch 
gmina kosakowo – 2016 rok

odbiór zmieszanYch odPadów komunalnYch – zabudowa jednorodzinna

Poniedziałek
rewa,
mosty – ulice: Cisowa , Wałowa, Miłorzębowa, Jaworowa, Morwowa, Magnoliowa, Jarzębinowa, Olchowa,       Limbowa, Łąkowa, 

Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa, Kameliowa, Wichrowa
kosakowo – pozostałe ulice

04.01.2016r., 18.01.2016r., 01.02.2016r., 15.02.2016r., 29.02.2016r., 14.03.2016r., 29.03.2016r., 11.04.2016r., 25.04.2016r., 
09.05.2016r., 23.05.2016r., 06.06.2016r., 20.06.2016r., 04.07.2016r., 18.07.2016r., 01.08.2016r., 16.08.2016r., 29.08.2016r., 

12.09.2016r., 26.09.2016r., 10.10.2016r., 24.10.2016r., 07.11.2016r., 21.11.2016r., 05.12.2016r., 19.12.2016r.,

Piątek
dębogórze
mosty – pozostałe ulice
kosakowo - ul. Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa.

08.01.2016r., 22.01.2016r., 05.02.2016r., 19.02.2016r., 04.03.2016r., 18.03.2016r., 01.04.2016r., 15.04.2016r., 29.04.2016r., 
13.05.2016r., 27.05.2016r., 10.06.2016r., 24.06.2014r., 08.07.2016r., 22.07.2016r., 05.08.2016r., 19.08.2016r., 02.09.2016r., 

16.09.2016r., 30.09.2016r., 14.10.2016r., 28.10.2016r., 14.11.2016r., 25.11.2016r., 09.12.2016r., 23.12.2016r., 

 Poniedziałek
mechelinki, kazimierz, dębogórze wybudowanie, suchy dwór

11.01.2016r.,25.01.2016r., 08.02.2016r., 22.02.2016r., 07.03.2016r., 21.03.2016r., 04.04.2016r., 18.04.2016r., 02.05.2016r., 
16.05.2016r., 30.05.2016r., 13.06.2016r., 27.06.2016r., 11.07.2016r., 25.07.2016r., 08.08.2016r., 22.08.2016r., 05.09.2016r., 

19.09.2016r. 03.10.2016r., 17.10.2016r., 31.10.2016r., 14.11.2016r., 28.11.2016r., 12.12.2016r., 27.12.2016r., 

Piątek
Pogórze, Pierwoszyno

15.01.2016r., 29.01.2016r., 12.02.2016r., 26.02.2016r., 11.03.2016r., 25.03.2016r., 08.04.2016r., 22.04.2016r., 06.05.2016r., 
20.05.2016r., 03.06.2016r., 17.06.2016r., 01.07.2016r., 15.07.2016r., 29.07.2016r., 12.08.2016r., 26.08.2016r., 09.09.2016r., 

23.09.2016r., 07.10.2016r., 21.10.2016r., 04.11.2016r., 18.11.2016r., 02.12.2016r., 16.12.2016r., 30.12.2016r., 

dla miejscowości Pogórze, dębogórze wYbudowanie, kazimierz planowany jest dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów 
komunalnych w dniu 04.01.2016 roku.

odpady powinny być przygotowane do odbioru od godziny 700 w dniu wywozu
tzn. wystawione przed teren posesji , lub znajdować się w istniejącej pergoli śmietnikowej, która powinna być odkluczona.

ŻuŻel i PoPióŁ PaleniskowY

odbiór z terenu całej gminy kosakowo
dzień odbioru - wtorek

12.01.2016r., 26.01.2016r., 09.02.2016r., 23.02.2016r., 08.03.2016r., 22.03.2016r., 05.04.2016r., 19.04.2016r., 17.05.2016r., 
14.06.2016r., 12.07.2016r., 09.08.2016r., 06.09.2016r., 20.09.2016r., 04.10.2016r., 18.10.2016r., 02.11.2016r. 15.11.2016r., 

29.11.2016r., 13.12.2016r., 27.12.2016r., 

odbiór odPadów segregowanYch  – zabudowa jednorodzinna

PLASTIK MAKULATURA szkŁo BIODEGRADOWALNE

miejscowość dzień odbioru  -  środa
dębogórze, 
dębogórze wybudowanie,
kazimierz,
Mechelinki

07.01.2016r., 13.01.2016r., 27.01.2016r.10.02.2016r., 24.02.2016r., 09.03.2016r., 23.03.2016r., 
06.04.2016r., 20.04.2016r., 04.05.2016r., 18.05.2016r., 01.06.2016r., 15.06.2016r., 29.06.2016r., 
13.07.2016r., 27.07.2016r., 10.08.2016r., 24.08.2016r., 07.09.2016r., 21.09.2016r., 05.10.2016r., 

19.10.2016r., 02.11.2016r., 16.11.2016r., 30.11.2016r., 14.12.2016r., 28.12.2016r.,

mosty
Rewa
kosakowo – złote Piaski

07.01.2016r., 20.01.2016r., 03.02.2016r., 17.02.2016r., 02.03.2016r., 16.03.2016r., 
30.03.2016r., 13.04.2016r., 27.04.2016r., 11.05.2016r., 25,05.2016r., 08.06.2016r., 22.06.2016r., 
06.07.2016r., 20.07.2016r. 03.08.2016r., 17.08.2016r., 31.08.2016r., 14.09.2016r., 28.09.2016r., 

12.10.2016r., 26.10.2016r., 09.11.2016r., 23.11.2016r., 07.12.2016r., 21.12.2016r.,

PLASTIK MAKULATURA szkŁo BIODEGRADOWALNE

miejscowość dzień odbioru  -  czwartek

suchy dwór
Kosakowo

14.01.2016r., 21.01.2016r., 04.02.2016r., 18.02.2016r., 03.03.2016r., 17.03.2016r., 31.03.2016r., 
14.04.2016r., 28.04.2016r., 12.05.2016r., 25.05.2016r.,09.06.2016r., 23.06.2016r., 07.07.2016r., 
21.07.2016r., 04.08.2016r., 18.08.2016r., 01.09.2016r., 15.09.2016r., 29.09.2016r., 13.10.2016r., 

27.10.2016r., 10.11.2016r. 24.11.2016r., 08.12.2016., 22.12.2016r.,

Pogórze
Pierwoszyno

14.01.2016r., 28.01.2016r., 11.02.2016r., 25.02.2016r., 10.03.2016r. 24.03.2016r., 07.04.2016r., 
21.04.2016r., 05.05.2016r., 19.05.2016r., 02.06.2016r., 16.06.2016r., 30.06.2016r., 14.07.2016r., 
28.07.2016r., 11.08.2016r., 25.08.2016r., 08.09.2016r., 22.09.2016r., 06.10.2016r., 20.10.2016r., 

03.11.2016r., 17.11.2016r., 01.12.2016r., 15.12.2016r., 29.12.2016r.,
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harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych na terenie gminy kosakowo w 2016 roku – 
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
Osiedle Morskie – Kościuszki 24-34                       Osiedle Morskie – Śliwińskiego 2-10
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 7,9,11                          Osiedle Morskie – Śliwińskiego 5

                                                Osiedle Morskie – Śliwińskiego 3                               MISTAL 1,2,3,4

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 BIODEGRADOWALNE

Shiraz Park I – Czarnieckiego 14 A-F                               Shiraz Park II – Czarnieckiego 16 A-H
Osiedle Morskie – Kościuszki 24-34                                 Osiedle Morskie – Śliwińskiego 2-10
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 7,9,11                                   Osiedle Morskie – Śliwińskiego 5

                                            Osiedle Morskie – Śliwińskiego 3                                                       MISTRAL 1,2,3,4
- odbiór w pozostałych wspólnotach zgodnie z harmonogramem dla zabudowy jednorodzinnej.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Pomorskiej w dębogórzu
Informujemy, że zostało zakończone zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą  
w Wejherowie we współpracy Gminy Kosakowo ze Starostwem Puckim, radnymi powiatowymi polegające na „Przebudowie nawierzchni 
drogi powiatowej ul. Pomorskiej w dębogórzu gmina kosakowo”.
Łącznie wykonano ponad 1 km nowej nawierzchni. 
Zostały wykonane zatoki autobusowe, zjazd do stacji trafo, skrzyżowania z ulicami przylegającymi do ul. Pomorskiej, kanalizacja 
deszczowa (studnie i przepusty), dodatkowa warstwa asfaltu, krawężniki oraz zieleń drogowa.
Podczas odbioru prac przedstawiciel Gminy zgłosił kilka usterek m.in. uporządkowanie okolic pętli autobusowej, rozwiązanie problemu 
rozlewiska przy posesji nr 19-23, oraz brak wjazdu na posesję przy małym stawie. 
Łączna wartość prac wyniosła 545  958,54 zł. Prace objęte są pięcioletnim okresem gwarancyjnym. Udział Gminy Kosakowo w 
przedsięwzięciu wyniósł 250 000,00 zł. 
Wykonawcą inwestycji była firma Kruszywo Sp. z o.o.z siedzibą w 84-223 Linia, ul. Długa 4B. 

ogŁoszenie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” spółka z o.o., jako gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kosakowo (z wyłączeniem miejscowości Kazimierz, Pogórze i Dębogórze Wybudowanie, które należą do PEWiK Gdynia) informuje, 
że Uchwałą 23/2015 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 3 grudnia 2015r. przedłużono 
czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

tarYFa za zbiorowe zaoPatrzenie w wodę i zbiorowe odProwadzanie Ścieków. 

do podanych cen netto zawartych w taryfie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nr grupy Grupa taryfowa Rodzaj ceny/
opłaty Jednostka Cena

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na 
cele socjalno-bytowe w tym za wodę do zasilania 
publicznych zdrojów, fontann, do zraszania 
publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele 
przeciwpożarowe.

Cena za 
dostarczoną 

wodę
[zł/m³] 3,94

2 Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną 
artykułów spożywczych i farmaceutycznych

Cena za 
dostarczoną 

wodę
[zł/m³] 3,96

usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków

1

Dostawcy:
a/ ścieków bytowych,
b/ mieszaniny ścieków bytowych z przemysłowymi,
c/ ścieków przemysłowych

Opłata za 
odbiór ścieków [zł/m³] 6,63

zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2016r. do 10 lutego 2017r.

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 2015/2016 utrzymaniem 
dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych zajmują się poszczególne firmy:

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, 667-701-072, 691-628-521

rejon 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, 58/664-83-55
Nadzór nad pracami z ramienia P.U.K. „PEKO” sp. z o.o. prowadzi Pan  Andrzej Socha, tel. 510-064-779 lub 58-625-47-47.

 stawka za wodę oraz odProwadzenie Ścieków Pozostaje bez zmian

A K T U A L N O Ś C I
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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.
Wszystkie służby lokalne naszej Gminy, 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 mieszkańców z prośbą o wzmocnienie 
opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej 
samodzielności życiowej bądź też o 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 udzielają: 
gminny ośrodek Pomocy społecznej, ul. Fiołkowa 2 b, 81-198 
kosakowo, tel. (58) 620-82-02 
straż gminna w kosakowie, tel. (58) 620-82-48, 606-428-652, 
696-486-517, 696-486-518 
ośrodek zdrowia kosakowo, tel. (58) 679-13-23

Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kosakowie składa po raz kolejny 
serdeczne podziękowania właścicielom 
firmy „MASTPOL” Ewie i Kazimierzowi 
Połcik za pomoc w remoncie oraz zakupie 
sprzętu AGD dla rodzin potrzebujących.

Dziękujemy również pozostałym 
darczyńcom i osobom, które wsparły 
naszych klientów w mijającym roku. 
Zarówno rzeczy materialne, jak i po-
święcany im czas były bardzo ważne dla 
naszych podopiecznych.

straŻacY ochotnicY się 
szkolą 

W okresie od 6 listopada do 15 listopada br. strażacy z OSP Kosakowo – Olimpia 
Nadolska, Szymon Maliszewski, Sławomir Murawski, Andrzej Śliwiński i Stanisław 
Tomeczkowski - uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego 
dla ratowników OSP prowadzonego w KP 
PSP w Pucku. 

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu 
egzaminów z zakresu ratownictwa 
technicznego, już następnego dnia, 
grupa strażaków – Olimpia Nadolska, 
Szymon Maliszewski, Emilian Pawłowski, 
Andrzej Śliwiński – uczestniczyła  
w szkoleniu dowódców OSP, które również zakończyło się egzaminem 
teoretycznym i praktycznym. 
Gratulujemy zdobycia nowych umiejętności. Mamy nadzieję, że będą one wykorzystywane tylko na pokazach i ćwiczeniach 
doskonalących.

zajęcia z elementami socjoterapii prowadzone w świetlicach szkolnych na terenie gminy  kosakowo

Prowadzący dzień Godzina szkoła
S. Pienczke, I. Pieczyńska wtorek, środa 13:00-15:25 ZSP Dębogórze

M. Kaniewska, J. Stępień
poniedziałek 14:10-17:10

Gimnazjum w Kosakowie
wtorek 15:00-18:00

A. Podgórska, A. Łątkowska
poniedziałek 12:30-15:30

ZSP Mosty
środa 13:30-16:30

A. Labudda środa
10:35-11:20

ZSP Mosty
12:45-14:25

A. Polkowska
poniedziałek 13:40-14:25

ZSP Mosty
czwartek 12:45-14:25

J. Kaczorowska poniedziałek 15:15-16:45 ZSP Mosty

M. Bendryn
wtorek 12:30-13:30

ZSP Mosty
piątek 13:30-14:30

E. Kula poniedziałek 12:00-15:00 SP Pogórze w Kosakowie

B. Gawenda-Kulczak
środa 14:30-15:30 SP Pogórze
czwartek 12:30-15:00 SP Pogórze w Kosakowie

E. Kula, B. Gawenda-Kulczak
środa 13:30-14:30 SP Pogórze
czwartek 14:00-15:00 SP Pogórze w Kosakowie

E. Stoińska
poniedziałek 13:40-15:05

SP Pogórze w Kosakowie
wtorek 12:35-15:00

Partnerstwo Polsko-chińskie na szczeblu gmin
Z inicjatywy Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej podjęliśmy, jako Gmina 
Kosakowo,  rozmowy z Gminą Fengjing w Dystrykcie Jinshan Miasta Szanghaj.  
W dniu 28 sierpnia br., podpisaniem porozumienia w tut. Urzędzie Gminy, wcześniej 
podjęciem przez Radę Gminy Kosakowo uchwały nawiązaliśmy oficjalne stosunki 
partnerskie z gminą Fengjing. Strona chińska zainteresowana jest budową inwestycji  
w Rewie o profilu turystycznym. Władze gminne Kosakowa pozytywnie ustosunkowują się 
do inicjatyw mających na celu rozwój naszej gminy oraz jej promocję.  

W dniach 16-20 listopada br. samorządowcy i przedsiębiorcy z Gminy Kosakowo  
w ramach rewizyty gościli w Fengjing. Odbyły się spotkania i dalsze konsultacje doty-
czące możliwości współpracy. Członkowie naszej delegacji zwiedzili Centrum Przedsiębiorczości w Fengjing, a także ogrody chińskie,  
które są głównym przedmiotem rozmów i konsultacji. Goście mieli również możliwość odwiedzenia Polonia Park, dzięki któremu 
Chińczycy poznają specyfikę naszej kultury.

Kolejnym etapem współpracy będzie wizyta potencjalnych chińskich inwestorów mająca na celu uściślenie planowanego  
przedsięwzięcia.
Koszty przelotu każdy uczestnik naszej delegacji pokrywał indywidualnie, pobyt na miejscu natomiast zapewnili gospodarze.

UWAGA NADCHODZI ZIMA
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z ŻYcia soŁectw
W listopadzie przy świetlicy sołeckiej w Dębogórzu  z okazji 76. Rocznicy Zakończenia 
Walk o Kępę Oksywską. odbyło się spotkanie z młodzieżą. Były zajęcia z musztry /obsługa 
ratownictwa medycznego / obsługa armaty / obsługa z karabinów / oraz prelekcje z historii.

Wszystkie zajęcia prowadzili rekonstruktorzy w mundurach . Sołtys Dębogórza dziękuje 
grupie rekonstruktorów za udział w wykładach z młodzieżą. Organizatorami byli : Gminne Koło Stowarzyszenia Sołtysów oraz Sołtys  
i Rada Sołecka wsi Dębogórze.

WYDARZENIA  
KULTURALNE

I DYKTANDO KOSAKOWSKIE 
28 listopada 2015 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się  
I Dyktando Kosakowskie – nowa impreza w kalendarzu gminnych imprez. Konkurs 
skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Kosakowo. Wystartowało  
17 uczestników w wieku od 9 do 54 lat. 

Partnerem Dyktanda była Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, którą w Jury reprezentowała pani mgr Małgorzata Szubrycht  
z Biblioteki Głównej AMW, żona Rektora – Komendanta komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, który dla zwycięzcy ufundował 
piękne złote pióro PARKER. W jury zasiadali również: Anna Paturej – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, absolwentka 
Uniwersytetu Gdańskiego wydz. filologiczno-historyczny; dr Karol Dettlaff – Asystent Wójta Gminy Kosakowo, absolwent nauk 
humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Honorowymi członkami Jury byli Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz 
Radny Jacek Chajęcki – pomysłodawca i autor tekstu dyktanda http://kosakowo.pl/www/aktualnosci/i-dyktando-kosakowskie-za-nami-
znamy-wyniki/

Pierwsze miejsce, z najmniejszą ilością błędów, zajęła – Aleksandra Chorzelewska z Rewy, otrzymując tytuł Kosakowskiego Mistrza 
Ortografii. Praca pani Aleksandry wyróżniała się znacznie na tle pozostałych, co Jury podkreśliło podczas wręczania nagród – pióra od 
Rektora – Komendanta AMW, nagrody finansowej od Radnego Jacka Chajęckiego, nagród rzeczowych od Wójta Gminy Kosakowo, w 
tym Wielkiego Słownika Ortograficznego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji z CD-ROM. Drugie miejsce zdobył Przemysław karaś 
z Mostów, a trzecie miejsce zajęła 17-letnia katarzyna Pietrzak z Rewy, uzyskując jedynie jeden punkt straty w stosunku do miejsca 
drugiego. 
Jury postanowiło nagrodzić dodatkowo Małego Mistrza Ortografii, którym została 11-letnia Iwona Ulenberg z Kosakowa z czwartym 
miejscem w generalnej punktacji. 
Gratulujemy zwycięzcom.

gminna zabawa mikoŁajkowa 2015
W niedzielę 6 grudnia do nowej Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie przybyło mnóstwo (ok. 500) dzieci 
z rodzicami i opiekunami, aby przy wspólnej zabawie oczekiwać nadejścia Świętego Mikołaja. 
Zabawa Mikołajkowa zorganizowana przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika, przy współudziale 
pracowitych Elfów z referatu ds. kultury, sportu, turystyki i rekreacji UG Kosakowo, obfitowała w niezliczone 
atrakcje. Dzieci mogły korzystać do woli z dmuchanego placu zabaw, tańczyć, bawić się i brać udział  
w konkursach z nagrodami, których część ufundowała firma Trefl z Gdyni. 

Przebrane pociechy wzięły udział w wyborach Króla i Królowej balu, a to wszystko zwieńczyło przybycie 
Świętego Mikołaja z workiem prezentów dla wszystkich przybyłych dzieci.

W Y D A R Z E N I A  K U LT U R A L N E
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szkoła Podstawowa w Pogórzu

30 listopada Szkoła Podstawowa  
w Pogórzu była organizatorem  
gminnYch zawodów unihokeja  
dla szkóŁ PodstawowYch. 

Uczniowie wraz z rodzicami szyli w domach 
pluszaki, które następnie zostały 
sprzedawane podczas zebrań w dniu 26 
listopada. Zebrane pieniądze zostały 
przekazane na rzecz podopiecznych 
gdyńskiego hospicjum. 

omnibus 2015 

Jak nazywa się tylna część statku? Jak nazywa się najdłuższa rzeka świata? Ile sztuk 
ma tuzin? Jaki stopień wojskowy posiadał Xawery Czernicki? Co to jest naparstek? 
Między innymi na takie pytania musieli odpowiedzieć uczniowie klas I-III w corocznym 
konkursie wiedzy OMNIBUS. W tym roku na starcie stanęło 10 zawodników - najlepsi 
z poszczególnych klas. W wyniku zmagań poznaliśmy najlepszą trójkę i przedstawia 
się ona następująco : 1. bartosz chwedyna 3a (po raz 
drugi), 2. maciej  markowski 2b, 3. karolina wrona 2a.  
Relacja telewizyjna już wkrótce na antenie  KOSAKOWO 
TV.

tYdzień dobrego chleba 

Szkoła po raz pierwszy przyłączyła się do kampanii Fundacji 
Dobre Życie „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu 
życia”. W ciągu tygodnia dzieci z klas młodszych  poznały 
piramidę zdrowia, przypominały sobie zboża, z których 
robiony jest chleb. Obejrzały filmy edukacyjne związane 
z historią chleba, czy sposobem jego wypieków w domu  
i piekarni. Tworzono ciekawe prace plastyczne. 

                                                  zespół szkolno-Przedszkolny w mostach

sukces uczennicY z zesPoŁu szkolno – Przedszkolnego w mostach na XXiii  konkursie literackim   

dla uczniów województwa Pomorskiego.

Głównym jego celem jest: rozwijanie 
zainteresowań literackich wśród uczniów, 
zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania 
prób literackich w języku polskim oraz języku 
kaszubskim. Zainteresowanie konkursem  
w Przodkowie potwierdza imponująca liczba 
wierszy nadsyłanych  ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, z ca- 
łego województwa pomorskie,go. 
Społecznie pracującymi jurorami Konkursu 

są poeci, dziennikarze, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem poety i prozaika, 
tłumacza „Pana Tadeusza” na język kaszubski,  Stanisława Janke. W tym roku, na XXIII konkurs nadesłano 552 wiersze napisane przez 
177 autorów. 
W tegorocznej edycji  Konkursu  Literackiego  pierwsze miejsce zajęła zuzanna kałaska , uczennica klasy V a.

zespół szkolno- Przedszkolny i szkolnego schroniska młodzieżowego w dębogórzu

iX miejski konkurs Piosenki i Poezji PatriotYcznej w gdYni

W dniu 4 listopada odbył się IX Miejski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej. Swoje talenty wokalno-recytatorskie zaprezentowało 
ogołem 40 uczniów w kategoriach: kl.”0” - piosenka, 
kl. I-III - piosenka i poezja oraz kl. IV-VI - piosenka  
i poezja.

Laureatami z naszej szkoły zostali: w kategorii 
Piosenka III-miejsce Oliwia Kreft (kl IV-VI)  
;w kategorii Poezja; II- miejsce Zuzanna Malinowska 
(kl I-III) II miejsce Aleksandra Junak ( kl IV-VI). 

z ŻYcia 
szkóŁ

Z  Ż YC I A  S Z K Ó Ł
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INFORMACJE Z CENTRUM SPORTOWEGO W KOSAKOWIE
zajęcia sPortowe w centrum sPortowYm kosakowo, ul. Żeromskiego 11, 81-198 kosakowo tel. 58 732-50-29

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO PROFILU NA FACEBOOK’U: Centrum Sportowe Kosakowo oraz  
STRONY INTERNETOWEJ : www.centrumsportowekosakowo.pl

adres e-mail: centrumsportowekosakowo@pukpeko.pl

sala taneczna-wejŚcie gŁówne PŁYwalni, i Piętro

dzień zajęcia GODZINA KONTAKT
PoniedziaŁek ZUMBA 18:00-19:00 667387336

JOGA 20:30-21:30 609038880 
WTOREK GIMNASTYKA 

ARTYSTYCZNA. DZIECI
17:45-18:45 535511333

Środa
ZUMBA dla dzieci 17:30-18:30 667387336

ZUMBA 19:00-20:00 795948347

sala korekcYjna-wejŚcie gŁówne PŁYwalni, i Piętro

dzień zajęcia GODZINA KONTAKT
PoniedziaŁek „EKSTREMALNE SPALANIE”

intensywne ćwiczenia 
fizyczne

19:30-20:30 531923470

hala sPortowa-gŁówne wejŚcie do gimnazjum

WTOREK
CZWARTEK

GIMNASTYKA 
ARTYSTYCZNA DZIECI

16:30-17:30 535511333

Zachęcamy zorganizowane grupy do wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe; piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis ziemny.

są jeszcze wolne terminy w weekendy!!
Cennik za 1 h najmu:

całość hali sportowej:100 zł + VAT
1/3 hali: 40 zł + VAT

BOISKO ZEWNĘTRZNE typu ORLIK
40 zł + VAT ( przy oświetleniu sztucznym)

25 zł + VAT (przy świetle dziennym)
kontakt z administratorem: telefon: 58 732-50-29

rezerwacje również można wysyłać na adres  
e-mail: centrumsportowekosakowo@pukpeko.pl

zajęcia na PŁYwalni w centrum sPortowYm kosakowo
ul.Żeromskiego 11,  81-198 kosakowo
telefon: 58 732-50-28

PŁYwalnia czYnna od PoniedziaŁku do niedzieli  
od 07:00-22:00
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEGO PROFILU 
NA FACEBOOK’U;
CENTRUM SPORTOWE KOSAKOWO ORAZ STRONY INTERNETOWEJ:
www.centrumsportowekosakowo.pl
adres e-mail: recepcja.basen@pukpeko.pl

PrzedstawiamY  wYkaz szkóŁek ,które Prowadzą zajęcia na PŁYwalni w kosakowie
szczegóŁowY graFik najmu torów znajduje się na stronie internetowej PŁYwalni

Adres Kontakt rodzaj zajęć

www.agnesfit-gdynia.pl 502-187-576 aquarobic

www.alfa.gd.pl 501-502-773 nauka pływania dzieci i dorośli

501-378-502 aquarobic

501-743-976 aquarobic

www.chlapuchlap.pl 508-319-380 nauka pływania dla dzieci od 1 do 4 lat

www.delfin.gdynia.pl 502-083-311 nauka pływania dla dzieci ,młodzieży,dorosłych

www.goldswim.pl 607-073-467 nauka pływania dla dzieci ,młodzieży ,dorosłych 

www.naukaplywania.gdynia.pl 504-769-193 nauka pływalnia dla dzieci,młodzieży i dorosłych

www.surfstacja.pl 696-307-366 nauka pływalnia dla dzieci,młodzieży i dorosłych

502-387829 nauka pływania dla dzieci i młodzieży

www.merling.pl 510-132-600 nauka pływania dla dzieci i młodzieży

www.naukaplywania.info 503-113-806 nauka pływania dla dzieci ,młodzieży i dorosłych

www.orkarumia.pl 501-186-127 nauka pływania dla dzieci i młodzieży

www.plywaczek.gd.pl 502-066-762 nauka pływalnia dla dzieci,młodzieży i dorosłych

502-316-278 nauka i doskonalnie pływania dla dzieci i dorosłych

www.kuzniaplywania.pl 694-013-931 nauka pływania dla dzieci i młodzieży

www.strefa-plywania.pl 695-621-268 nauka pływania dla dzieci i młodzieży

www.swimmer.net.pl 515-284-702 nauka pływania dla dzieci i młodzieży

www.wodnik-rumia.pl 511-738-524 nauka pływania dla dzieci i młodzieży

www.szkola-nurkowa.pl 509-412-001 nauka pływania,nurkowanie

zapraszamy klientów indywidulanych, grupy zorganizowane oraz kluby. sportowe do współpracy z pływalnią ŻYczYmY miŁego PobYtu na PŁYwalni.

W Y D A R Z E N I A  K U LT U R A L N E
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B I B L I OT E K A

BIBLIOTEKA 
GMINNA

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA W GMINNEJ BIBLIOTECE 
W okresie od 8 stycznia do 9 lutego 2016 r. w naszej Gminnej Bibliotece będzie 
czynna wystawa fotograficzna zatytułowana „retrospekcja”. Ekspozycję stanowią 
portrety kobiet w stylizacjach z lat 50-tych -70-tych. 

Na uroczyste otwarcie wystawy, które odbędzie się 8 stycznia o godz. 17:00, 
zapraszają autorka fotografii – aneta rychert oraz Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo im. Augustyna Necla.

„kartka Świąteczna z gminY 
kosakowo”

Mieszkańców Gminy zapraszamy do udziału w 
konkursie na wykonanie – dowolną techniką 
– świątecznej kartki z gminy Kosakowo. Prace 
prosimy przesyłać do 24.12.2015 r. do godz. 15:00   
na adres e-mail: gminakosakowo@kosakowo.
pl albo w prywatnej wiadomości na oficjalnym 
gminnym profilu facebook w tytule wpisując 
„KARTKA ŚWIĄTECZNA Z GMINY KOSAKOWO” oraz 
zamieszczając odpowiednie zapiski (Regulamin). 
Ogłoszenie zwycięzców jeszcze przed Sylwestrem, 
a odbiór nagród na początku stycznia. Regulamin 
dostępny na stronie internetowej gminy.

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI  I PROZY KASZUBSKIEJ
Dzieci i młodzież w wieku szkolnym zachęcamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Kaszubskiej, który odbędzie się  
w czwartek 28 stycznia br. o godz. 17.00  w kosakowskiej checzy. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie 
internetowej www.kosakowo.pl lub www.biblioteka.kosakowo.eu. Należy przygotować dwa teksty kaszubskie, z czego co najmniej 
jeden musi być tekstem poetyckim.

Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo, Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo. 

kaszubski regionalnY chór „morzanie” zaPrasza

Koniec roku i okres świąteczno- noworoczny  obfituje w ogromną ilość występów, koncertów i uroczystości związanych tematycznie 
ze świętami Bożego Narodzenia, które w naszym kraju mają szczególnie ciepły charakter. Wśród nich na  podkreślenie  zasługuje 
organizowany  już po raz dziesiąty   przez Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego 
Włudzika  Festiwal kolęd kaszubskich. 

Zamysłem organizacji tego przedsięwzięcia  było przywrócenie do życia starych, przepięknych kolęd regionalnych, które  idą  
w zapomnienie. Ochrona przed zapomnieniem  takich właśnie „perełek” jak i  zachęta, nakłanianie  ludności do  powrotu do ich 
wykonywania chociaż w świątyniach, bo i tu  śpiew ludzi słychać coraz rzadziej.

W ciągu trzech dni, tj. 27 grudnia w puckiej farze (godz. 18,45), 28 grudnia  w kościele pw. najświętszego serca Pana jezusa w gdyni  
(godz. 18,45) chóry biorące udział w Festiwalu będą się prezentowały przed publicznością, zaś 29 grudnia (godz. 17,00)  Festiwal 
zakończy się  koncertem laureatów w kościele pw. Podwyższenia krzyża Św. w Pierwoszynie. 

Cieszy bardzo fakt,  iż  Festiwal cieszy się coraz większą popularnością. Kościoły w czasie koncertów  są coraz liczniej odwiedzane. 
Wskazuje  to także, iż  jeden z podstawowych celów „Morzan”, jakim jest popularyzacja muzyki chóralnej, realizuje się doskonale. 
Ostatnia pieśń Festiwalu co roku wykonywana przez wszystkie chóry, tj „Cicha noc” jest odśpiewywana również przy pomocy wielu 
obecnych słuchaczy, którzy chętnie włączają się do ogólnego wykonania.

Życzyć by należało, by w każdym regionie znalazł się tak aktywny animator  kultury muzycznej. Bo w każdym regionie gdzieś w zakamarkach 
starych skrzyń i pamięci ludzkiej tkwią perełki, które warto ożywić, przywrócić do brzmienia- jak nasze piękne  kaszubskie kolędy które  
w czasie Festiwalu można będzie usłyszeć.

Zatem zapraszamy.  Wszystkie koncerty rozpoczną się po zakończeniu mszy św. wieczornych. 

ZRZESZENIE KASZUBSKO POMORSKIE INFORMUJE:
28   listopada br.  w Checzy   odbył   się tradycyjny kiermasz świąteczny.  Wykonane ręcznie przez członków Zrzeszenia prace ozdobią 
zapewne niejeden wigilijny stół lub okażą się miłym prezentem świątecznym.

Z kolei 5 grudnia odbyły się Mikołajki dla dzieci, połączone z kiermaszem dla rodziców. Kosakowską Checz odwiedził Św. 
Mikołaj, który nie zapomniał wręczyć podarunków wszystkim pociechom. Poczęstunek dla dzieci przygotowały panie  
z Koła Gospodyń przy ZKP. Impreza zakończyła się włączeniem światełek na choince. 

Organizatorzy pragną podziękować Wójtowi Gminy Kosakowo, wszystkim rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym  
w przygotowanie tej imprezy. Więcej informacji wraz z relacją zdjęciową znaleźć można na portalu społecznościowym Zrzeszenia.  
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10 stYczeń 2016 rok XXiV FinaŁ  
wielkiej orkiestrY Świątecznej PomocY

10 stycznia zapraszamy mieszkańców Gminy 
Kosakowo do Galerii Szperk, gdzie odbędzie się 
świąteczne granie na rzecz WOŚP. Będziemy zbierać 
pieniądze na: zakup urządzeń medycznych dla 
oddziałów pediatrycznych  oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów.

impreza wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy 
będzie trwała od godz. 12:00 do godz. 17:00 .

Na specjalnie przygotowanej scenie będzie można 
zobaczyć występ lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych, a w przerwie 
wziąć udział w licznych  licytacjach.

Zapraszamy do sklepików z gadżetami  WOŚP oraz do 
zabawy fantowej. Przez cały dzień na terenie Galerii Szperk 
będzie można spotkać  wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Pamiętajmy, pomagamy tym najbardziej potrzebującym.       
SIEMA

zajęcia tańca towarzYskiego dla dzieci 
Z GMINY KOSAKOWO

Od listopada, w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego dla 
najmłodszych mieszkańców Gminy Kosakowo (w wieku do 6 do 10 lat), zorganizowane przez Gminę Kosakowo 
przy współpracy ze Studiem Tańca Latino Café. 

Tańce prowadzi profesjonalna para taneczna międzynarodowej klasy S – Maciej Matczak i Marta Natywo,  
w każdy poniedziałek, w godz. 17:30-18:30.

Zajęcia są bezpłatne i obejmują naukę m.in.: samby, cha-chy, jive, polki, walca i quickstepu. Uczestnicy  
w krótkim czasie zostaną przygotowani do udziału w konkursach i turniejach tanecznych; mogą również liczyć 
na pomoc w przygotowaniu strojów do występów.

Zostały jeszcze wolne miejsca: zapisy odbywają się bezpośrednio u instruktorów lub poprzez formularz na 
stronie: www.latinocafe.gd.pl. 

Informacji udziela również Referat ds. Kultury  i Sportu w Rewie, tel. 58 620 06 95.

JUBILEUSZ
Nasze najlepsze życzenia
Serdeczne gratulacje i życze-
nia zdrowia i radości z okazji 93 
rocznicy urodzin dla p. Teodory 
Rechmal z Rewy, którą z tej okazji 
odwiedzili z kwiatami Wójt oraz 
sołtys Marcin Kopitzki.
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UKS MOSTY – nabór uzuPeŁniającY dla rocznika 
2006/07

UKS Mosty ogłasza nabór uzupełniający dla rocznika 2006/07. Treningi 
odbywają się w hali sportowej w Kosakowie (ul. Żeromskiego 11): w 
poniedziałki, środy i piątki. Kontakt – trener Robert Pryka, tel. 530 488 657.

Przed nami…

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

Ś.p.

Eugeniusz Jankowski z Suchego Dworu, lat 56         Krzysztof Kowalczyk z Mostów, lat 55
Elżbieta Treder z Kazimierza, lat 56

zimowa liga Futsalu 2015/16  
o Puchar wójta gminY kosakowo

Od grudnia trwają rozgrywki Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy Kosakowo. 
Mecze odbywają się w godzinach popołudniowych, w Hali Sportowej przy ZS-P w Mostach  
(ul. Szkolna 16). Zakończenie halowych zmagań planowane jest na połowę lutego 2016 r.  

                                                                        Więcej szczegółów – na stronie kosakowo.pl/rkis.

Vi otwarty turniej szachowy o Puchar wójta gminy kosakowo -odbył się 21 listopada 2015 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. 
54 zawodników podzielonych na 4 kategorie wiekowe rozegrało 7 rund systemem szwajcarskim w tempie 2×15 minut. Organizatorami 
zawodów byli: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz p. Marzena Gajlewicz z Akademii Szachowej 8×8, będąca jednocześnie sędzią 
głównym turnieju.
W kategorii Open wygrał marian brylowski przed stefanem brylowskim. 
Każdy uczestnik otrzymał z rąk Wójta Jerzego Włudzika pamiątkowy medal i dyplom, a zawodnicy z miejsc I-III – dodatkowo 
okolicznościowe puchary i nagrody rzeczowe.

GKS SZTORM MOSTY – nabór uzuPeŁniającY do rocznika 2008/09
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty rozpoczyna nabór uzupełniający do drużyny rocznika 2008/09 wszystkich chłopców, którzy 
chcieliby rozpocząć zabawę z piłką. Treningi odbywają się:
- w poniedziałki, godz. 16.45-18.15 w hali sportowej przy ZS-P w Mostach,
- we wtorki, godz. 17.30-18.30 w hali sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie,
- w czwartki, godz. 16.45-18.15 w hali sportowej przy ZS-P w Mostach.
Zakończona runda jesienna i treningi w hali to idealny czas by dołączyć do zespołu! Szczegóły u trenera Marka Hebel pod  
nr. tel.: 512 375 925 (sztormmosty2008.futbolowo.pl).

Możliwe są również zapisy do drużyn innych roczników: informacje i zapisy – u poszczególnych trenerów: rocznik 2010 – Michał 
Michalski (tel. 507 625 650, sztormmosty2010.futbolowo.pl), rocznik 2006/07 – Adam Mackiewicz (tel. 660 819 182, sztormmosty2006.
futbolowo.pl), rocznik 2004/05 – Paweł Formella (tel. 608 272 212, sztormmosty2004.futbolowo.pl).

UKS MOSTY – udanY weekend mŁodYch PiŁkarzY
28 listopada 2015 r. odbył się turniej piłkarski „Chwaszczyno-Cup”, w którym pierwsze miejsce zdobyła drużyna UKS Mosty. Dzień 
później UKS Mosty był gospodarzem i organizatorem turnieju „Kosakowo-Cup”, który odbywał się w hali sportowej kosakowskiego 
Gimnazjum. Gospodarze (UKS I Mosty) zajęli drugie miejsce, przegrywając w finale po rzutach karnych z Błękitnymi I Wejherowo. Trzecie 
miejsce zajęła UKS Jedynka Reda, która (również po rzutach karnych) wygrała z KP Gdynia. Najlepszym strzelcem turnieju został Piotr 
Romanowski z UKS I Mosty.
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Druk i projekt:
agencja wydawnicza argi

ul. Żegiestowska 11
50-542 wrocław

www.argi.pl

- 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 
Młodzieżowego w Dębogórzu – dyrektor Halina 
Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor 
Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;

- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał 
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – 
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-
Kosakowo – prezes Franciszek Sorn;

- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes 
Hildegarda Skurczyńska;

- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni 
Wica, tel. 608 276 893;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes 
Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;

- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz 
Wróbel, tel. 504 005 439;

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – 
prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef 
szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;

- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz 
Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.

DATA GODZ. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE
Śr, 23.12.2015

– N, 03.01.2016 – Ferie Świąteczne Szkoły Gmina Kosakowo

N, 27.12.2015
Pn, 28.12.2015
Wt, 29.12.2015

18.45
18.45
17.00

X Festiwal Kolęd Kaszubskich
(27.12. – Puck, Św. Piotra i Pawła; 28.12. – Gdynia, 

Najświętszego Serca Pana Jezusa; 29.12. – Pierwoszyno, 
Podwyższenia Krzyża Św.)

Wójt, Chór Morzanie Kościoły parafii w Pucku,  
w Gdyni i w Pierwoszynie

Pt, 08.01.2016 17.00 Wernisaż wystawy fotograficznej „Retrospekcja” Anety 
Rychert (wystawa do 9.02.2016) Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Pt, 08.01.2016 17.00 Spotkanie Noworoczne ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

So, 09.01.2016 10.00 VI Nordic Morsing – otwarcie sezonu nordic-walking
Wójt, The North Event, Stow. 

Morsy Gdyńskie, Chodzę z 
kijami .pl

Plaża w Rewie

So, 09.01.2016 15.30 3. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Wójt Hala Sportowa w Mostach

N, 10.01.2016 12.00-
17.00 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Galeria Szperk Galeria Szperk w Pogórzu

So, 16.01.2016 15.00-
17.00 Zabawa karnawałowa dla dzieci do lat 10.

Wójt, Stow. Sołtysów,
Sołtysi Dębogórza, 

Dębogórza Wyb.  
i Kosakowa

Dom Kaszubski w Dębogórzu

So, 16.01.2016 15.30 4. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Wójt Hala Sportowa w Mostach

Śr, 20.01.2016 Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu ZSPiSSM w Dębogórzu ZSPiSSM w Dębogórzu

So, 23.01.2016 11.00 Bal Przebierańców dla Dzieci ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

So, 23.01.2016 15.30 5. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Wójt Hala Sportowa w Mostach

Cz, 28.01.2016 17.00 Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kaszubskiej
Wójt, ZKP o. Dębogórze-
Kosakowo, Biblioteka w 

Kosakowie

Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

So, 30.01.2016 15.30 6. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Wójt Hala Sportowa w Mostach

So, luty 2016 09.00 Turniej Halowej Piłki Nożnej – rocznik 2008 Sztorm Mosty Hala Sportowa w Mostach

So, 06.02.2016 15.30 7. kolejka Zimowej Ligi Futsalu  
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Wójt Hala Sportowa w Mostach

Wt, 09.02.2016 09.30 Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych ZS-P w Mostach Hala Sportowa w Mostach

Pt, 12.02.2016 17.00 Wieczór Walentynkowy ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  
w Kosakowie

So, 13.02.2016 15.30 8. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo Wójt Hala Sportowa w Mostach

Pn, 15.02.2016
– N, 28.02.2016 – Ferie Zimowe Szkoły Gmina Kosakowo

Pn, 15.02.2016
– N, 28.02.2016

10.00-
12.00

Warsztaty dla dzieci (dwa razy w tygodniu, w okresie 
ferii zimowych) ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów  

w Kosakowie

So, 27.02.2016 17.00 Uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Kosakowo 
za działalność kulturalną i sportową w roku 2015 Wójt Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 20.02.2016
lub So, 27.02.2016 09.30 II Zawody Saneczkowe o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Wójt Górka saneczkowa w Kosakowie

kalendarz imPrez stYczeń 2016
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Nowy Rok - nowy standard  

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmin członkowskich Komunalnego Związku Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki”, w tym także Gminy Kosakowo, z początkiem stycznia 2016 r. Związek wprowadza usługę 
BEZPŁATNEGO odbioru dużego (waga powyżej 20kg) sprzętu RTV oraz AGD bezpośrednio z domów. 

 

 Coraz lepiej rozumiemy potrzebę bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa zagospodarowania 
elektroodpadów, które jako zużyte stanowią odpad niebezpieczny. Dlatego więc, dla podniesienia efektywności 
dotychczasowych zbiórek, od początku 2016 r. uruchomiona zostanie usługa BEZPŁATNEGO odbioru dużego sprzętu 
RTV i AGD. Stanowić to będzie uzupełnienie obecnie funkcjonującego systemu opartego na stacjonarnych punktach 
zbiórki odpadów niebezpiecznych (w Gminie Kosakowo punkt znajduje się na terenie Przedsiebiorstwa Usług 
Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. (ul. Chrzanowskiego 44, Kosakowo)- czynny od poniedziałku do piątku                     
w godzinach 15:00-18:00, soboty 9:00-15:00) oraz objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych 
organizowanych na terenie każdej z gmin członkowskich KZG dwa razy w roku. 

 

 
CO ODBIERAMY? 
Duży sprzęt RTV i AGD 
(elektroodpady) o wadze 
powyżej 20 kg, tj. 
lodówki, telewizory, 
pralki, zmywarki, itp. 
 

 
 
UWAGA! 
Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu 
sprzętów w zabudowie. 
 

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO ODBIORU 
Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy także 
zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania 
sprzętów z zabudowy. 
 

TERMINY ODBIORÓW 
Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. Od stycznia, data odbioru ustalana będzie telefonicznie               
z każdym mieszkańcem w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia. Termin zostanie potwierdzony z wyprzedzeniem 
przez pracowników Związku, a przekazanie kompletnego sprzętu każdorazowo potwierdzane będzie przez mieszkańca 
złożeniem podpisu na karcie odbioru. 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą od grudnia 2015 r. 
pod numerem 58 624 66 11 
w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30. 
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna:  
tel. 58 624 75 15, e-mail: dos@kzg.pl  



G M I N A  K O S A K O W O  /  S Ą  TA K I E  M I E J S C A ,  S Ą  TA C Y  L U D Z I E

16

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
NOWOCZESNA INSTYTUCJA KULTURY

            Minęły już dawno czasy, kiedy biblioteki były 
miejscami służącymi tylko i wyłącznie do wypożyczania 
książek. Tak też było w przypadku naszej gminnej 
biblioteki, dziś niezwykle prężnie działającej instytucji 
kultury, przyjaznej ludziom w każdym wieku.  

A wszystko zaczęło się… w 1948r. Biblioteka 
początkowo miała swoją siedzibę w Dębogórzu  
w małym pokoiku na poddaszu szkoły, a następnie, od 
roku 1973,  mieściła się w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury. W 2005r. skarbnica książek została przeniesiona do Kosakowa, a począwszy od 
1 czerwca 2009r., kiedy to odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku przy ulicy 
Fiołkowej 2a, prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną. Zanim wejdziemy do 
środka, wita nas słynna drewniana ławeczka z dwujęzycznym polsko-kaszubskim napisem  
Kto czyta, nie błądzi – owoc jednego ze zorganizowanych przez Bibliotekę plenerów 
malarsko-rzeźbiarskich. Za szeroką ofertą kulturalną jaką proponuje Biblioteka odpowiada 
jej dyrektor, p. Anna Paturej, wieloletnia propagatorka czytelnictwa w gminie p. Jadwiga 
Piernicka oraz p. Malwina Miklaszewicz.

I tak ...działalność Klubu Małego Czytelnika wpłynęła na wzrost czytelnictwa wśród 
najmłodszych mieszkańców Gminy. Wspólnemu głośnemu czytaniu bajek, opowiadań  
i wierszy towarzyszą ciekawe zajęcia plastyczne i ruchowe.  

Z kolei Klub Miłośników Gier Planszowych przyciąga wszystkich amatorów zaciętych 
rywalizacji na… kostki, pionki, plansze itp. Dodatkowo można spróbować swoich sił  
w planszowej grze edukacyjnej promującej walory przyrodnicze i kulturowe Gminy 
Kosakowo, powstałej w ramach projektu Gmina Kosakowo w grze. 

Bezpłatne zajęcia z Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans to odpowiedź na potrzeby 
seniorów, którzy pragną odnaleźć się w świecie komputerów i nowych technologii. 

Raz w miesiącu odbywają się spotkania Grupy Czytelniczej oraz Kosakowskiej Grupy 
Literackiej. Ta pierwsza to dyskusyjny klub książki dla dorosłych; druga skierowana jest 
do literatów, poetów i prozaików w każdym wieku, jak również wszelkich pasjonatów 
literatury, którzy choć sami nie tworzą poezji, to lubią o niej podyskutować. 

Biblioteka wydaje również rocznik Polska Gmina Kosakowo, w którym znaleźć można 
interesujące artykuły poświęcone lokalnej tradycji, kulturze oraz historii. Spragnionych 
sztuki przyciągają organizowane wieczory poetyckie, konkursy recytatorskie, szopek 
bożonarodzeniowych, wernisaże i wystawy malarskie, spotkania autorskie, warsztaty 
rękodzieła. 

Od maja 2013r. bodźcem i inspiracją do szeroko zakrojonych inicjatyw jest udział naszej 
książnicy w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. 

Ponad 9 tys. woluminów wygląda z półek oczekując 
na wypożyczenie przez wiernych czytelników. Dla 
wszystkich tych, którzy w różnych dziedzinach 
sztuki, nauki i polityki starają się być bardziej 
na bieżąco, Biblioteka prenumeruje kilkanaście 
czasopism i magazynów. Patronuje jej Augustyn 
Necel, najwybitniejszy i kaszubski autor powieści 
historycznych, nazywany często mianem kaszubskiego 
Sienkiewicza lub kronikarza spod rozewskiej Blizy. 

Aktywna współpraca z różnymi instytucjami, 
stowarzyszeniami oraz podmiotami kulturalnymi 
sprawia, że rola gminnej biblioteki w lokalnym życiu 
kulturalnym jest nie do przecenienia. Ale jeszcze 
trudniej przecenić niezwykłą atmosferę życzliwości 
oraz serdeczności, którą promieniuje na całe lokalne 
życie kulturalne. Wszystko to sprawia, że tak spotkania 
z książką, jak i sztuką są tutaj zgoła wyjątkowe.    

Strona internetowa: www.biblioteka.kosakowo.eu
Strona facebookowa: www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Gminy-Kosakowo-im- Augustyna-Necla
Godziny otwarcia: pn., wt., pt.: 10.00-17.00, śr.: dzień pracy wewnętrznej, czw.: 9.00-18.00, sob. w każdy II i IV tydzień miesiąca: 9:00-13:00. 


