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Gmina KosaKowo otwarta na współpracę 
W trosce o zrównoważony rozwój Gmina Kosakowo, realizując zadania mające na celu zapewnienie 

mieszkańcom jak najlepszych warunków życia, współpracuje z samorządami, związkami gmin, obszarami 
metropolitalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi. W najbliższych wydaniach Biuletynu 
Gminnego chcemy przybliżyć Państwu zakres oraz wymierne efekty tej partnerskiej współpracy.

współpraca ze starostwem powiatowym w pucKu

Działania Powiatu Puckiego dotyczą przede wszystkim zadań administracyjnych, społecznych, 
oświatowych i zdrowotnych.

 Inwestycyjnych w mniejszym 
zakresie przez ciągłe finansowe niedoszacowanie 
samorządu powiatu. Remont czy budowa dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy możliwa jest 
dzięki wsparciu finansowemu gminy. W ten sposób 
wyremontowaliśmy wiele dróg, zbudowaliśmy chodnik 
łączący Rewę z Mostami, a ostatnio nawierzchnię  
ul. Pomorskiej w Dębogórzu, dokładając do wspólnej 
kasy na to przedsięwzięcie 250 tys. zł. 

W bieżącym roku w budżecie powiatu zabezpie- 
czono większą ilość środków na poprawę bezpie- 
czeństwa na drogach poprzez usuwanie zakrzaczenia 
i nawisów ziemi z poboczy dróg, zaplanowano łączną 
kwotę 3.910.550 zł na utrzymanie dróg na terenie 
całego powiatu, w tym ponad 3 miliony złotych na 
remonty dróg. 

Z tego 700.000 zł Powiat przeznaczy na dofinanso-
wanie zadania „Remont odcinka drogi powiatowej  
nr 1517G Rewa – Kosakowo na odcinku Rewa – Mosty i Mosty – Pierwoszyno o długości 1,150 km i 0,3 km”. 
Od nowej kadencji, po wyborach w listopadzie 2014 r., wspólnie z gminami i środowiskami społecznymi rozpoczęto prace nad 
Strategią Rozwoju gospodarczego Ziemi Puckiej i Zatoki Puckiej. Uczestnicząc w jej opracowywaniu możemy zwrócić uwagę na nasze  
gminne potrzeby, tak w zakresie lądowym opracowania, jak i morskim. W dokumencie akcentuje się m.in. rozwój strefy aktywności 
gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości, odnawialnych źródeł energii w tym tworzenie programów dofinansowania OZE, wspieranie  
i tworzenie elektrowni fotowoltaicznych. Ważnym dla nas punktem jest poprawa dostępności komunikacyjnej w powiecie oraz budowa  
i promocja oferty turystycznej, w tym modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej. Jak mówi Starosta Pucki Jarosław Białk  
„cokolwiek byśmy nie chcieli przedsięwziąć, wszystko musi być szczegółowo rozpisane i zaplanowane w odpowiednim dokumencie” .
Od nowego roku funkcjonuje w Kosakowie utworzony przez Starostę Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Wójt Gminy Kosakowo 
udostępnił na ten cel lokal przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (wejście od tyłu budynku, za biblioteką), ul. Fiołkowa 2b,  
81-198 Kosakowo. Punkt jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00. Korzystać mogą osoby uprawnione  
w ustawie. 
Naszymi przedstawicielami w Radzie Powiatu Puckiego są Alina Merchel, Sylwester Raducha oraz Andrzej Dzienisz.

zaJęcia wycHowania FizyczneGo uczniowie 
GminnycH szKół spęDzaJĄ na pływaLni

Zgodnie z zapowiedzią wójta ponad pięciuset uczniów klas IV-VI 
oraz gimnazjalistów mogło od września  ubiegłego roku nieodpłatnie 
korzystać z pływalni w ramach zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie 
twierdzą, że są to ich ulubione zajęcia. Postępy, jakie robią, widoczne 
są gołym okiem: duża grupa uczniów we wrześniu nie potrafiła w ogóle 
pływać, a obecnie radzi sobie już doskonale. Wśród korzystających  
z basenu  są uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
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uchwały podjęte na XiX zwyczajnej sesji rady Gminy Kosakowo 
w dniu 16 grudnia 2015 roku

Jak już wcześniej informowaliśmy – jest to uprawnienie do 
przedstawienia własnego stanowiska, nie oznacza, że osoba żądająca 
sprostowania ma rację.

W sprawie H. Palczewskiego o sprostowanie, Sąd Okręgowy  
i Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyrokach stwierdziły, że instytucja 
sprostowania ma służyć przedstawieniu przez zainteresowanego 
własnej wersji opisanych faktów, bądź własnej oceny wpływu 
sposobu ich opisania i prawdziwości na dobra osobiste tej osoby. 
Wg sądu zasadniczą funkcją sprostowania jest umożliwienie 
zainteresowanemu, a więc osobie, której dotyczą fakty przyto-
czone w sprostowanym materiale prasowym, przedstawienia 
własnej wersji zdarzeń, a  przedmiotem sprostowania w  ramach 
postępowania sądowego co do zasady nie jest badanie prawdziwości 
twierdzeń zainteresowanego, który przedstawia własną wersję 
zdarzeń. Obowiązek opublikowania sprostowania nie jest wyrazem 
odpowiedzialności za naruszenie prawa, lecz wyrazem uprawnienia 
zainteresowanego do przedstawienia własnego stanowiska. 

Z tego też względu w niniejszym Biuletynie publikujemy 
sprostowanie Henryka Palczewskiego odnoszące się do artykułu 
„Henryk Palczewski kłamał przed sądem”. W jego treści 
wskazywaliśmy, że zainteresowany zeznając w sądzie powiedział 
m.in. „że Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kosakowie otrzymała 

mniej kart do głosowania, niż zamówiono oraz, że zamówiono 1.087 
kart, a komisji przekazano 1.055, a także że pieczęć obwodowa 
komisja wyborcza otrzymała dopiero w dniu głosowania (czyli  
w niedzielę), „a przedtem była w innych rękach”, czym sugerował 
sądowi, że w nocy manipulowano kartami. wszystkie te zarzuty 
są oczywistą nieprawdą, jak również i to, że – jak twierdzi  
H. palczewski - komisja nie otrzymała tyle kart do glosowania, ile 
zamówiono. nieprawdziwość tego potwierdził sąd apelacyjny  
w Gdańsku, nie pozostawiając na postanowieniu sądu 
okręgowego w Gdańsku w sprawie powtórzenia wyborów - 
przysłowiowej „suchej nitki”.

Nie było mowy, ani w naszym artykule, ani H. Palczewski nie mówił 
przed sądem o tym, o czym pisze teraz w swoim sprostowaniu, 
że komisja rozpoczęła pracę o godz. 6,29 w dniu wyborów i nie 
przeliczyła ponownie kart do głosowania. Do sprawy nie wnosi 
to nic nowego, gdyż wszystkie komisje wyborcze rozpoczęły 
pracę o godz. 6,30, a karty do głosowania przeliczone w sobotę 
(przed wyborami) przez komisję wyborczą Nr 5 w Kosakowie, 
zapakowane w pakiet i zapieczętowane były przechowywane  
w pomieszczeniu z alarmem, do którego nikt nie miał dostępu,  
a alarm pozostał nienaruszony do rozpoczęcia pracy przez 
komisję wyborczą następnego dnia.

1. Uchwała Nr XIX/100/2015 w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVIII/93/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. 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. 

2. Uchwała Nr XIX/101/2015 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kosakowo i  Powiatem 
Puckim.

3. Uchwała Nr XIX/102/2015 w sprawie ustalenia miejscowości, 
w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek 
opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4. Uchwała Nr XIX/103/2015 w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Kosakowo.

5. Uchwała Nr XIX/104/2015 w sprawie powołania Przewodni-
czącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kosakowo.  

6. Uchwała Nr XIX/105/2015 w sprawie określenia kryteriów 
naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i  gimnazjum, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosakowo do 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły.

7. Uchwała Nr XIX/106/2015 w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Kosakowo na lata 2015-2023.

8. Uchwała Nr XIX/107/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2015.

9. Uchwała Nr XIX/108/2015 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Kosakowo na lata 2016-2023.

10. Uchwała Nr XIX/109/2015 w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy Kosakowo na  rok 2016.

sprostowanie HenryKa paLczewsKieGo
,,Informacja zawarta na 2 str. Biuletynu Gminnego Nr 1/2015 w art. pt. ,,Henryk Palczewski kłamał przed sądem”,   odnosząca się do 
braku naruszenia przepisów innych niż nieopieczętowanie urny, jest nieprawdziwa. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 
sierpnia 2014 r. nakazuje zebranie się komisji w dniu wyborów o 6:00 ,,na tyle wcześnie, aby wykonać wszystkie czynności związane z 
przygotowaniem głosowania”. Komisja w obwodzie Nr 5. zebrała się o 6:29. Przepis ten związany jest ściśle z zapisem pkt. 21 Rozdziału 
III Uchwały PKW, który nakazuje, między innymi ponowne przeliczenie kart wyborczych, czego komisja nie wykonała.”

uchwała nr XiX/103/2015 rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku  
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)  
i art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zmianami) 
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm., ), art. 4 ust. 1  
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. z 2011 r. Nr 197 
z późn. zmianami) 

zamieszczenie sprostowania prasoweGo oBowiĄzKowe

poDzięKowania
Obdarowani paczką „Gwiazdkowej Niespodzianki” w dniu 8.01.2016 r. dziękują członkom Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Nasza 
Ziemia” oraz Kościołowi „Słowo Wiary” w Gdyni za świąteczne  prezenty. Jesteśmy również wdzięczni Dyrekcji Gimnazjum w Kosakowie za 
okazaną pomoc w zorganizowaniu naszego spotkania.
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rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:

uzasaDnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.) Rada 
Gminy może wprowadzić opłatę targową pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami – zgodnie z ustawą - są wszelkie miejsca, w których jest 
prowadzona sprzedaż, poza sprzedażą dokonywaną w budynkach lub ich częściach.
Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. 
Zmiana ta odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki  
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W 2016 roku górna granica stawki opłaty targowej  
dziennie nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł. Niniejszą uchwałą ustalono, że wysokość opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo 
będzie zależna od formy prowadzenia sprzedaży na targowiskach, a stawki ustalono na poziomie od 5 zł. – 20 zł. 
Wpływy z opłaty targowej do budżetu będą w pierwszej kolejności służyły pokryciu kosztów sprzątania i wywozu odpadów z miejsc, 
gdzie prowadzony jest handel targowiskowy.
Zmianie ulega także wysokość wynagrodzenia za inkaso, poprzez jego podwyższenie do wysokości 20% pobranych kwot. 

z wystąpienia wójta Gminy Kosakowo Jerzego włudzika na sesji rady Gminy Kosakowo  
w dniu 16  grudnia  2015 roku w sprawie pana Henryka palczewskiego.

Szanowni Państwo,
 Zbulwersował mnie artykuł Henryka Palczewskiego pt. „Robić, żeby nic nie robić”, w którym skrytykował on mojego zastępcę. 

Krytykuje wszystkich i wszystko, co się dzieje na terenie Gminy. Wie lepiej, opisuje moje i innych poczynania, a nawet zna nasze myśli 
i plany. Uczestniczy w posiedzeniach sądu, które odbywają się w sprawie Gminy, gdzie odnosi się wrażenie, że oczekuje, żeby wyrok dla 
Gminy był niekorzystny. To, co robi, nie ma nic wspólnego z przyzwoitością. 

W poszukiwaniu, ostatnio w Urzędzie Gminy, dokumentów archiwalnych do sprawy przeciwko PGNiG, natknęliśmy się przy okazji 
na dwa dokumenty, kiedy H. Palczewski był radnym, a które świadczą o tym, że ten człowiek się nie zmienia. Oto treść uzasadnienia 
do uchwały z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej, tj. odwołania z jej składu Henryka 
Palczewskiego: „mając na uwadze, że radny Henryk Palczewski jest członkiem Komisji Rewizyjnej, swym uporczywym, napastliwym 
traktowaniem pracowników Urzędu Gminy przez okres sprawowania swej funkcji w Komisji doprowadził do destabilizacji pracy Urzędu 
Gminy, konfliktu ze Skarbnikiem Gminy utrudniając mu  należyte wykonywanie obowiązków, konfliktu z Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej niezbędne stało się odwołanie go ze składu tej Komisji.”

Z zapisu w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 grudnia 2000 r. natomiast były wójt Romuald Glapa, który – jak 
powiedział – dwukrotnie przeżył doniesienie do Prokuratury stwierdza: „Pan Palczewski już wielokrotnie skrzywdził i obraził Radnych, 
jednak każdy człowiek ma określoną wytrzymałość. Niezrównoważenie psychiczne Pana Palczewskiego staje się nie do wytrzymania.”

Jestem twardym człowiekiem, nie  złamie mnie pisanina H. Palczewskiego, wręcz przeciwnie. Motywuje mnie ona do dalszego 
działania. Natomiast nie wszyscy urzędnicy potrafią przejść obok. Niektórym odbija się to na zdrowiu. Ostatnio na jego stronie pojawiają 
się artykuły podpisane pseudonimem „Beata G”. Wygląda na to, że sam je pisze? W każdym razie to nie radna wypisuje te niedorzeczności. 

Jerzy Włudzik Wójt Gminy

Urząd jest kontrolowany przez różne organy i instytucje. Nie ma powodów do obaw, że źle się dzieje w Gminie. Znając poczynania  
H. Palczewskiego z przeszłości i teraz, jego artykuły powinno się czytać z przymrużeniem oka. Wiadomo o co mu chodzi.

§ 1
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy 
Kosakowo od stanowisk wydzielonych dla osób fizycznych,  
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, na których prowadzona jest sprzedaż 
detaliczna i hurtowa, w zależności od rodzaju stanowiska,  
z zastrzeżeniem ust. 2:

• przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózków, wiader, ziemi 
na powierzchni do 4 m.kw. - 5 zł. 

• przy sprzedaży z ław i stołów, ziemi na powierzchni powyżej  
4 m.kw. - 15 zł. 

• przy sprzedaży z zadaszonego obiektu, samochodu 
dostawczego i ciężarowego, naczepy, przyczepy, platformy lub 
innego środka transportowego – 20 zł.  

2. Zwalnia się z opłaty targowej:
• sprzedaż na jarmarkach i festynach promujących kulturę  

i twórców ludowych, w szczególności sprzedaż własnych prac 
artystycznych i rękodzieła ludowego oraz sprzedaż kwiatów 
ciętych, owoców i warzyw pochodzących z upraw własnych  
w ogrodach przydomowych, 

• sprzedaż kwiatów, wieńców i  zniczy oraz podobnych wyrobów 
na wyznaczonych stoiskach przyległych do cmentarzy.

§ 2
Opłata targowa jest opłatą dzienną. Terminem płatności opłaty 
targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej wykonują osoby wyznaczone przez 

Wójta Gminy, po uprzednim zawarciu umowy cywilnoprawnej,
3. Inkasent zobowiązany jest potwierdzenia wniesienia opłaty 

targowej poprzez wydanie wpłacającemu urzędowego 
pokwitowania pobranej opłaty – dowodu zapłaty stanowiącego 
druk ścisłego zarachowania.

4. Opłata targowa pobierana jest w godzinach zapewniających 
pobór należności od wszystkich handlujących.

5. Pobrana przez inkasenta opłata targowa podlega 
odprowadzeniu na rachunek Gminy Kosakowo w okresach 
tygodniowych, w terminie do wtorku każdego tygodnia, za 
tydzień poprzedni.

§ 4
1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % 

pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XX/40/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
29 kwietnia 2008 roku w  sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Kosakowo z późn. zm.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

/-/ Przewodniczący Marcin Kopitzki

A K T U A L N O Ś C I
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uwaGa zima !
W związku z trwającą 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

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 zimowym 
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.

inFormacJe Dot. GospoDarKi oDpaDami w roKu 2016
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest odpowiedzialna  

pucka Gospodarka Komunalna z siedzibą w pucku ul. zamkowa 6, tel: 58  673-04-00 lub 58  673-04-20.  
Wskazana firma będzie działała na terenie Gminy Kosakowo do końca 2016 r.

DeKLaracJa
Informujemy, iż zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVIII/92/2015 z dnia 26.11 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć  
w Urzędzie Gminy Kosakowo deklarację zmieniającą w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wykazane roczne zużycie wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły.
Po dokonaniu w/w obowiązku zostanie wysłana jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach płatności.
nowy druk deklaracji został załączony do grudniowego Biuletynu Gminnego, dostępny 
jest także w siedzibie Urzędu oraz do pobrania ze strony internetowej http://kosakowo.pl/odpady/  
w zakładce „do pobrania”.
W okresie poświątecznym (tj. do 25 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu wysele-
kcjonowane z frakcji odpadów zielonych – choinki, poza systemem workowym (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych). 
W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są nieodpłatne usługi:
1.odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas drobnych robót remontowych w ilości do 1 m3/rok/ lokal 

mieszkalny (worek typu BIG-BAG) można zgłaszać indywidualnie do firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Kosakowo. 
Tel kontaktowy: 58 673-04-20.

2.odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo 
wywozowe 4 razy w roku. O dokładnych terminach zbiórek będziemy Państwa informować z wyprzedzeniem w Biuletynie Gminnym oraz 
na stronie internetowej http://kosakowo.pl/odpady/ . 

3.odbiór odpadów zielonych (biodegradowalnych) jest odbierany bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z 
obowiązującym harmonogramem.

4.odbiór odpadów niebezpiecznych- na terenie PUK PEKO ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie znajduje się punkt zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (pzon). W punkcie mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne 
(m.in. zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny; resztki farb i lakierów; baterie i akumulatory; tonery i kartridże; przeterminowane leki)

5. odbiór dużego sprzętu rtV i aGD bezpośrednio z domów (powyżej 20 kg) Odbierany będzie wyłącznie duży sprzęt kompletny 
i pochodzący z gospodarstw domowych (powyżej 20 kg). Zbiórka nie dotyczy elektroodpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej oraz rolniczej. Zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu przyjmowane będą telefonicznie od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.30-15.30 pod nr. telefonu: 58 624 66 11.Więcej informacji na temat odbiorów na: www.kosakowo.pl/odpady/ 
tel. 58 660 43 46; www.kzg.pl  tel. 58 624 66 11 

zmiana stawKi opłaty za oDpaDy zmieszane
Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

7,20 zł/1m3 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny. 
W przypadku segregacji odpadów nadal obowiązuje ta sama stawka 3,60zł/1m3. Zmiana podyktowana jest koniecznością 
osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów. Jednocześnie mamy nadzieję, że podniesie  
to świadomość mieszkańców, że należy segregować odpady. 

Zmiana stawki opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny nie wpłynie na warunki umowy z firmą odbierającą odpady  
komunalne. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania  
systemu. W 2016 roku planowane jest uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie firmy PEKO  
w Kosakowie. Do PSZOKU mieszkańcy będą mogli oddać poza wyznaczonym harmonogramem każdą ilość odpadów komunalnych 
segregowanych.
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utrzymanie czystości i porzĄDKu na terenacH wspóLnot
Zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 z dnia 2013.11.28) za porządek 
na terenie prywatnych nieruchomości odpowiedzialni są właściciele tych terenów. Zgodnie z powyższym, za czystość i porządek na 
osiedlach odpowiada zarządca nieruchomości, czyli zarząd spółdzielni mieszkaniowej lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
Wszelkie zgłoszenia dot. porządku na terenach wspólnot należy kierować do w/w organów.

Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się  termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-łaniu alkoholizmowi (Dz.U.  
z 2015r. poz. 1286 z póź. zmianami), terminy do wnoszenia opłat to: 
i rata do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września danego roku kalendarzowego.
Konsekwencją niedokonania opłaty w powyższych terminach jest wygaszenie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w określonych 
terminach może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji  
o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust.13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

uwaGa! w tym roku 31 styczeń przypada w niedzielę, nie oznacza to przedłużenia terminu do poniedziałku.

opłaty za Korzystanie z zezwoLeń na sprzeDaż napoJów aLKoHoLowycH

zmiany w oFercie BiLetów metropoLitaLnycH
Informujemy, iż od 1 stycznia 2016 r. nastąpią zmiany w ofercie biletów metropolitalnych.

BiLet metropoLitaLny na Linii pKm
Wszystkie kolejowo-komunalne bilety metropolitalne oraz bilet łączony (w wersji na cały obszar MZKZG) obowiązywać będą  

w pociągach SKM kursujących po linii pomorskiej Kolei metropolitalnej. Posiadacze takich biletów podróżować będą mogli na odcinkach 
ograniczonych stacjami: Gdańsk Główny, Gdynia Główna i Borkowo (pociągi do/z Kartuz).
Bilety kolejowo-komunalne oraz łączone (w wersji na cały obszar MZKZG) ważne będą też w pozostałych pociągach SKM, a także Przewozów 
Regionalnych – na odcinkach, których krańce wyznaczają stacje Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo i Babi Dół.

nowe ceny BiLetów KoLeJowo-KomunaLnycH
Zmianie ulegną ceny kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych. Ceny biletów komunalnych – ważnych w autobusach, trolejbusach  
i tramwajach, pozostają na dotychczasowym poziomie. 

stare i nowe ceny BiLetów

Bilety czasowe
Stara cena (zł) nowa cena (zł)
N U N u

24–
godzinny

KOLEJOWO-KOMUNALNY DWÓCH ORGANIZATORÓW – obowiązuje  
w pociągach (SKM – w tym na linii PKM i PR) oraz w pojazdach:  
ZTM w  Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo

17 8,5 18 9 

KOLEJOWO-KOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW – obowiązuje  
w pociągach (SKM – w tym na linii PKM i PR) oraz w pojazdach:  
ZTM w  Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

20 10 21 10,5 

72–
godzinny

KOLEJOWO-KOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW – obowiązuje  
w pociągach (SKM – w tym na linii PKM i PR) oraz w pojazdach:  
ZTM w  Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

40 20 42 21 

30-dniowy 
albo 

miesięczny

KOLEJOWO-KOMUNALNY DWÓCH ORGANIZATORÓW – obowiązuje  
w pociągach (SKM – w tym na linii PKM i PR) oraz w pojazdach:  
ZTM w  Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo

186 93 200 100 

KOLEJOWO-KOMUNALNY WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW – obowiązuje  
w pociągach (SKM – w tym na linii PKM i PR) oraz w pojazdach:  
ZTM w   Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

220 110 240 120 

Osoby, które od Nowego Roku będą chciały wykorzystać papierowe, kolejowo-komunalne bilety 24h lub 72h w starych cenach, będą musiały 
dokupić specjalny bilet – dopłatę, kasowaną równocześnie z biletem podstawowym. Dopłaty dostępne będą we wszystkich punktach 
sprzedaży biletów metropolitalnych do 29 lutego 2016 r., a do 30 czerwca  2016 r., w wybranych punktach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni  
i MZK Wejherowo. 

nowy promocyjny bilet mzKzG łączony z biletem kolejowym
Obecnie sprzedawany przez kasy kolejowe bilet metropolitalny promocyjny 30+, rozpoczynający ważność w 2015 r., będzie dostępny tylko 
do 31 grudnia 2015 r. Bilety rozpoczynające ważność od 1 stycznia 2016 r. lub później zostaną zastąpione nowym biletem łączonym,  
składającym się z dwóch części:

•	 komunalnej (emitowanej przez MZKZG), umożliwiającej podróżowanie wszystkimi autobusami, trolejbusami i tramwajami w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo,

•	 kolejowej (emitowanej przez SKM), umożliwiającej podróżowanie wszystkimi pociągami SKM (w tym na linii PKM)  
i Przewozów Regionalnych na obszarze MZKZG. Przejazdy pociągami SKM i PR realizować będzie można na odcinkach ograniczonych stacjami: 
Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo, Borkowo (pociągi do/z Kartuz) oraz Babi Dół (pociągi do/z Kościerzyny).
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Bilet łączony MZKZG, w cenie normalnej, kosztował będzie 210 zł (94 zł za część komunalną oraz 116 zł za część kolejową). 
To 30 zł taniej od obowiązującej od 1 stycznia ceny kolejowo-komunalnego biletu wszystkich organizatorów (240 zł), który zakresem 
odpowiada biletowi łączonemu. Tak jak w ofercie 30+, uprawnieni pasażerowie skorzystać będą mogli z przysługujących im ulg – 50% 
dla części komunalnej oraz 33% , 37% , 49%, 51%, 78% lub 93% dla części kolejowej.

ceny biletów łączonych dla wybranych grup osób uprawnionych do przejazdów ulgowych

Wybrane grupy osób uprawnionych do przejazdów ulgowych Cena części 
komunalnej (zł)* 

Cena części 
kolejowej (zł)*

razem cena biletu 
łączonego (zł)

studenci, którzy nie ukończyli 26 lat 47 56,84 103,84

uczniowie 47 59,16 106,16

nauczyciele 94 77,72 171,72

posiadacze Karty Dużej rodziny (rządowej) 94 59,16 153,16

 

Obie części stanowią integralną część 
biletu łączonego i nie mogą zostać 
zakupione oddzielnie 

 

Nowy bilet łączony dostępny będzie w kasach SKM na przystankach: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Sopot, Gdynia Redłowo,  
Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana, Gdynia Główna, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Reda, Wejherowo i Luzino. 

podsumowanie ochotniczej straży pożarnej w roku 2015
Rok 2015 okazał się bardzo pracowity dla Strażaków z OSP w Kosakowie. W sumie druhowie 

uczestniczyli w 128 zdarzeniach. Z czego 32 – pożary, 86 to miejscowe zagrożenia, a pozostałe 11 to alarmy fałszywe. Pięciokrotnie 
pomagaliśmy w organizacji lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowania.

wyróżnienie zwiĄzKu Gmin wieJsKicH rzeczypospoLiteJ poLsKieJ  
DLa wóJta Gminy KosaKowo

Wieloletni wkład Wójta Jerzego Włudzika w rozwój lokalnego samorządu zyskał uznanie w oczach 
przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, który przyznał Wójtowi wyróżnienie 
jako wyraz uznania i szacunku dla wieloletniej pracy na rzecz samorządu oraz niegasnącej pasji do działań 
na rzecz Gminy Kosakowo. 

sprawozdanie z działalności młodzieżowej Drużyny pożarniczej prowadzonej  
przy ochotniczej straży pożarnej w Kosakowie w 2015 roku 

Mijający rok był pierwszym pełnym rokiem 
działalności MDP Kosakowo, rokiem nauki, 
zabawy, zdobywania nowych doświadczeń, 
ciężkiej pracy, współpracy, współzawodnictwa,  
a przede wszystkim budowania więzi w drużynie.

Do ważniejszych wydarzeń należą:
- udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej na szczeblu miejsko-gminnym w Leśniewie; 
- udział opiekunów w kursie doskonalącym Opiekunów MDP  

w Twardym Dole;
- pokazy i prowadzenie konkursów na gminnych obchodach  

Dnia Dziecka oraz na Festynie Ulicy Kalinowej; 
- udział 9 członków w Obozie MDP w Wambierzycach;
- wyjazd do Niemiec do Pluwig na zaproszenie tamtejszej 

zaprzyjaźnionej jednostki straży pożarnej 
  i udział w zjeździe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
- rekrutacja nowej drugiej grupy młodszej we wrześniu; 

rozpoczęcie zajęć w październiku.

ważne informacje:
- przez rok 2015 dołączyło do nas 13 

nowych członków;
- został zakupiony dla MDP profesjonalny 

tor do ćwiczeń 
  i rozpoczęto ćwiczenia przy jego użyciu;
- nawiązaliśmy współpracę z MDP prowadzoną przy OSP Puck;
- założona została strona MDP Kosakowo na facebook.com, adres: 

facebook.com/mdpkosakowo;
- rozpoczęliśmy prace nad kroniką MDP
- trwa rekrutacja do drugiej starszej grupy,  

która ma powstać w pierwszej połowie 2016 roku;

Podsumowując, rok 2015 był dla MDP  
Kosakowo niezwykle pracowity  
i obfitujący w nowe, ciekawe  
doświadczenia.  
Planujemy rozwój  i wiele niezapo-
mnianych wrażeń w 2016 roku.
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Od jednej z mieszkanek Kosakowa dowiedzieliśmy się, że  
próbowano telefonicznie wyłudzić od niej pieniądze metodą „na 
wnuczka”. Ku przestrodze, informujemy poniżej, jakimi metodami 
posługują się oszuści. Uważajmy.

Przestępcy posługują się różnymi „legendami” i metodami 
mającymi uwiarygodnić ich jako członków rodziny osób 
pokrzywdzonych. Cały proceder inicjowany jest rozmową 
telefoniczną sprawcy pełniącego rolę tzw. „telefonisty”.
Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi,  
z których wybierają osoby o imionach często występujących  
u osób starszych. Następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. 
Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba 
uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła 
jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie 
pokierować dalszą rozmową.
W rozmowie „telefonista” prosi o udzielenie pilnej pożyczki,  
stosując różnorodne „legendy”. Zdarza się, że „telefonista” nie 
wskazuje żadnego celu, na który potrzebuje pieniędzy, lecz 
niemal zawsze prosi o dyskrecję wobec innych członków rodziny. 
Zapewnia także o bardzo szybkim i osobistym zwrocie gotówki. 
Często oprócz gotówki (waluta polska i zagraniczna) sprawcy 
nakłaniają osobę oszukiwaną do wydania im również wartościowej 
biżuterii.
Kiedy oszustowi udaje się nakłonić osobę pokrzywdzoną do 
„udzielenia pożyczki” informuje, że nie będzie mógł osobiście 
odebrać pieniędzy i podaje sposób przekazania gotówki lub 
kosztowności innej osobie. Przestępcom chodzi o to, aby skłonić 
ofiarę do przekazania pieniędzy nieznajomemu, mimo że będzie 
widziała oszusta po raz pierwszy w życiu.
Z danych Policji wynika, że osoba oszukiwana najczęściej przekazuje 
pieniądze obcej osobie, która pełni rolę tzw. „odbieraka”. Sprawca 
ten podaje się za dobrego znajomego rzekomego „wnuczka” lub 
inną zaufaną osobę, np. maklera giełdowego, pracownika banku 
lub sklepu.

„Odbierak” po przybyciu do oszukiwanej osoby przekazuje telefon 
komórkowy, umożliwiając w ten sposób ponowną rozmowę 
z rzekomym „wnuczkiem”, co ma dodatkowo uwiarygodnić 
konieczność przekazania pieniędzy. Pamiętaj – nie dzwoń  
z telefonu „odbieraka”. To kolejny sygnał, że jest coś nie  
w porządku i należy natychmiast powiadomić Policję.
Gotówka i kosztowności przekazywane są w miejscu zamieszkania 
oszukiwanej osoby albo na ulicy, bądź w placówkach bankowych. 
Zdarza się, że sprawcy przyjeżdżają po swoje ofiary taksówkami, 
z którymi razem jadą np. do banku w celu dokonania przelewu  
i pobrania gotówki.
„Pożyczki”, na prośbę „telefonisty”, mają również formę przelewów 
bankowych na podane konta, przelewów błyskawicznych (usługa 
Poczty Polskiej), jak również przelewów za pośrednictwem 
instytucji przekazujących pieniądze na odległość (np. Western 
Union).
Po wyłudzeniu pieniędzy „telefonista”, chcąc zyskać na czasie, 
telefonicznie potwierdza odbiór gotówki i kolejny raz zapewnia 
o bardzo szybkim i osobistym zwrocie pożyczki. Takie zachowanie 
powoduje, że oszukani uświadamiają sobie fakt, że padli ofiarą 
przestępstwa dopiero, gdy nie następuje zwrot pieniędzy  
w obiecanym terminie.
Oszuści wykonują do swoich ofiar bardzo dużo połączeń 
telefonicznych, w krótkich odstępach czasu w celu 
wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego 
przekazania pieniędzy. Takie częste telefony mają także 
utrudnić osobie oszukiwanej nawiązanie kontaktu  
z członkami rodziny, rzekomo proszącymi o pomoc finansową.
Gdy osoba oszukiwana ma wątpliwości co do tożsamości 
dzwoniącego, oszuści bardzo często stosują szantaż emocjonalny: 
płaczą, błagają o pomoc lub pozorują torturowanie po rzekomym 
porwaniu.
Nie dajmy się oszukać. W takich przypadkach powiadommy Policję.

zrzeszenie KaszuBsKo pomorsKie inFormuJe:
W dniach 27-29 grudnia 2015 r. zespół Kosakowianie wziął udział w X Festiwalu Kolęd Kaszubskich, w którym zajął III miejsce. 
W kosakowskiej checzy odbył się Bal  Sylwestrowy. Z kolei 10 stycznia członkowie Zrzeszenia przyłączyli się do akcji WOŚP w Galerii Szperk, 
dając godzinny koncert. 5 lutego  br. zaś zapraszamy na Bal  Karnawałowy w checzy.

oszustwa metoDĄ „na wnuczKa”

z życia  
sołectw

BaL seniorów w rewie
9 stycznia br. w pensjonacie „Rewa” 
w Rewie odbył się bal seniorów, 
zorganizowany przez sołtysa oraz z radę 
sołecką. Blisko 100 osób bawiło się przy 
muzyce zespołu „Czarne Kapelusze”. 
Rada sołecka ponownie przyznała tytuły 
„Przyjaciela Rewy”, które w tym roku 
otrzymało trzech poprzednich sołtysów: 

pani Maria Zielińska oraz panowie Leon Joachimczyk i Henryk Gołuński. 
Seniorką i Seniorem balu zostali pani Gertruda Poglettke i pan Leon Czoska. 

Serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie, a odznaczonym szczerze gratuluję. Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki

powstało Gminne Koło emerytów i rencistów
Z inicjatywy Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pucku w dniu 12 grudnia 2015 r., na 
zebraniu założycielskim, jakie odbyło się w Dębogórzu, powstało Gminne Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Świetlicy 
Sołeckiej w Dębogórzu. Aktualnie liczy 21 członków. Przewodniczącym Gminnego Koła został Józef Melzer, którego również wybrano do 
Zarządu Oddziału Rejonowego w Pucku.
Kontakt z Przewodniczącym Józefem Melzerem pod nr. telefonu 509 39 47 86 lub 664 185  581, e-mail: melzer@kosakowo.pl , strona 
internetowa www.debogorze.com.pl
Janina Podgórska - sekretarz tel. 601-611-771, Józef Kobylański - skarbnik tel. 603-650 -974, 
Jadwiga Wrzałek – członek zarządu tel. 664 -735 -761
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w przedświąteczny czas - 

spotKanie opłatKowe  
w Kazimierzu

W sobotę 19 grudnia 2015 r. świetlicę 
sołecką w Kazimierzu wypełniły świąteczne 
dekoracje, a stoły – co też już należy do 
kazimierskich tradycji – uginały się od 
przeróżnych pyszności swojskiej, bo jakżeby 
inaczej, kuchni. Spotkanie opłatkowe dla 
mieszkańców miejscowości, zorganizowane 
przez Sołtys i Radę Sołecką Kazimierza, 
uświetniły występy wokalno-taneczne 
Dębogórskich Kwiatków oraz program rozrywkowy przygotowany przez Karola Dettlaffa 
i Pawła Flatau z Teatru Młodzieżowego. 
Sołtys Kazimierza Jadwiga Wrzałek pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji spotkania: Radzie Sołeckiej, Dyrektor ZSP i SSM w Dębogórzu Halinie 
Foltynowicz, nauczycielkom: Teresie Czerwińskiej i Sabinie Pienczke, które przygotowały 
program artystyczny Dębogórskich Kwiatków, a także Karolowi Dettlaffowi i Pawłowi 
Flatau.  

BiBLioteKa 
GMINNA

wystawa FotoGraFiczna „retrospeKcJa”
W piątkowy wieczór 8 stycznia 2016 r. w Gminnej Bibliotece uroczyście otworzono pierwszą w tym roku wystawę. Jest to wystawa 

fotografii anety rychert zatytułowana „retrospekcja” (portrety kobiet w stylizacjach z lat 50-tych – 70-tych).
Autorka zdjęć to młoda mieszkanka Gdyni, zawodowo związana z gminą Kosakowo. Fotografią zajmuje się od sześciu lat; od niedawna 
jest szczęśliwą właścicielką studia fotograficznego.

Aneta Rychert należy do grona Przyjaciół Kosakowskiej Biblioteki. W minione wakacje poprowadziła warsztaty fotograficzne 
dla dzieci pn. „Mój świat światłem malowany”, a podczas grudniowego spotkania Klubu Małego Czytelnika sprezentowała dzieciom 
profesjonalną sesję fotograficzną (więcej na stronie biblioteka.kosakowo.pl).
Na wernisażu wystąpił zespół ColoRed. Ta niezwykła muzyczna niespodzianka (nie wspominając o przepysznych domowych wypiekach) 
została przygotowana przez Artystkę. Goście byli zachwyceni!
Ekspozycja będzie czynna do 9 lutego. Zachęcamy do jej odwiedzenia!

zaproszenie
Polski Związek Emerytów Rencistów  
i Inwalidów – Gminne Koło z siedzibą  
w Dębogórzu wraz Sołtysem i Radą 
Sołecką wsi Dębogórze organizują  
w dniu 4 lutego 2016r. (czwartek) od 
godziny 17.00 do godziny 20.00 w Domu 
Kaszubskim w Dębogórzu wieczorek  
z okazji „Tłustego Czwartku” przy kawie  
i różnych smakołykach, na który zapraszają 
członków Koła i również wszystkich 
seniorów z Dębogórza.

BiBLioteKa zaprasza na wernisaż maLarsKi
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ma przyjemność zaprosić Państwa na wernisaż wystawy malarskiej pt. „mistyka codzienności ii” 

autorstwa marii sułkowskiej, który odbędzie się 11 lutego 2016 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki. 
Obrazy przedstawiają zwykłe przedmioty codziennego użytku, które kiedyś były potrzebne i ważne dla właściciela, teraz zniszczone, 
zakurzone i odarte ze swego znaczenia. W przestrzeni sztuki zostaje im nadana nowa wartość, stają się uroczyste i ważne, biorą udział  
w swoistej „mistyce codzienności”.

FestiwaL KoLęD KaszuBsKicH
Organizacja Festiwali Kolęd Kaszubskich już na stałe wpisała się w kalendarz grudnio-

wych wydarzeń Chóru „Morzanie”. W dniach 27- 29 grudnia koncerty odbywały się kolejno;  
w Pucku, Gdyni i Pierwoszynie - koncert galowy. W Festiwalu brały udział chóry i zespoły, 
które w poprzednich edycjach zdobyły punktowane miejsca. Zgodnie z założeniem, wszystkie 
kolędy i pastorałki, zarówno stare, niekiedy już zapomniane, jak i nowe, śpiewane były w języku 
kaszubskim, co podkreśliło rangę Festiwalu. Koncertujące zespoły otrzymały pamiątkową 
statuetkę z odpowiednią tabliczką znamionową i efektowny dyplom oraz „koszyczek” ze 
słodyczami. Trzyosobowe Jury przyznało specjalne nagrody Wójta Gminy Kosakowo: I nagrodę 
dla chóru „Lutnia” z Luzina, II – dla chóru „Cantus” z Gdyni, III – dla Zespołu „Kosakowianie”  
z Kosakowa. Wyróżnienie otrzymał chór „Cecylia” z Pucka i zespół „Nadolanie” z Nadola. 
Festiwal zakończył się wspólnym zaśpiewaniem kolędy „Cicha noc” w językach: niemieckim, polskim i kaszubskim. 

Projekt zrealizowano przy współpracy z Akademią Muzyczną w Gdańsku i przy wsparciu Gminy Kosakowo, starostwa Puck i Banku 
Spółdzielczego Rumia, za co organizatorzy gorąco dziękują sponsorom. Dziękujemy także i proboszczom z puckiej Fary, kościoła NSPJ  
z Gdyni i Podwyższenia Krzyża Świętego z Pierwoszyna za umożliwienie przeprowadzenia koncertów w ich świątyniach. 
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 seminarium DLa małżeństw
W mediach publicznych dominują informacje o kryzysie relacji małżeńskich 

we współczesnym świecie. W ramach Kampanii Społecznej „Tydzień 
Małżeństwa” pragniemy jednak pokazać… że jest inaczej! Z humorem, polotem 
i ciekawymi atrakcjami. Projekt Kampanii Społecznej „Tydzień Małżeństwa” 
jest częścią międzynarodowej inicjatywy. Pierwsze obchody Marriage Week 
miały miejsce w roku 1997 w Anglii. Dziś Marriage Week świętuje się już  
w 22 krajach, na 4 kontynentach, zawsze w tym samym terminie 7-14 lutego.  
Od 2015 r. – również w Polsce. Projekt ma na celu propagowanie idei trwałej,  

bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie, edukowanie i zachęcanie małżeństw do poszukiwania rozwoju 
jako pary (czy korzystania z pomocy, kiedy pojawiają się trudności, które trudno im samodzielnie przezwyciężyć) oraz inspirowanie do 
twórczego spędzania wolnego czasu razem.
Z tej okazji zapraszamy wszystkie pary małżeńskie 12 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 17.00 do Gminnego Domu Kultury na specjalny 
pokaz filmowy stanowiący humorystyczne seminarium dla małżeństw w ramach Kampanii Społecznej „Tydzień Małżeństw”.  
Wstęp wolny, ale uwaga: warto zabrać ze sobą ślubne zdjęcie (w jakim celu – szczegóły poniżej).
 W programie m.in.:
- prelekcja filmu: humorystycznego seminarium dla małżeństw;
- słodki poczęstunek; 
- sesja zdjęciowa: fotograf będzie robił zdjęcia małżeństwom trzymającym swoje ślubne zdjęcie.

uwaga zniżki!
Ponadto 14 lutego br. (niedziela) wszystkie pary małżeńskie po okazaniu ślubnego zdjęcia będą miały prawo do specjalnych zniżek w: 
•	 Centrum Sportowym w Kosakowie – Pływalnia (zniżka 50 % na godzinne wejście na basen dla małżeństwa)  

www.centrumsportowekosakowo.pl/plywalnia/
•	 „Barze Nadmorskim” w Rewie (zniżka 10% na cały rachunek za kolację małżeńską);
•	 Barze „Smażalnia Ryb” w Rewie (zniżka 10% na cały rachunek za kolację małżeńską);
•	 Pizzeria „Ciao Bella” w Pierwoszynie (zniżka 10% na cały rachunek za kolację małżeńską);
•	 Restauracji „Dary Morza” w Mechelinkach (zniżka 10% na cały rachunek za kolację małżeńską);
•	 Sklepie sieci ABO w Pierwoszynie (właściciele zapraszają na słodką pokusę oferując 10% zniżki na słodycze). 
 

wieczór świĄteczny

Na krótko przed Świętami w Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się 
Wieczór Świąteczny. Rozpoczął się krótkometrażowym filmem z Wyspy 
surykatek – wyróżnionym w kategorii Najlepszego Filmu Krótkometrażowego 
2015 r. Gminy Kosakowo oraz wzbogacony o świąteczne akcenty. Dalszą 
część spotkania wypełnił koncert zespołu Kosakowianie, rozstrzygnięcie XII 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, które przedstawiła przewodnicząca 
Jury Anna Padée-Kruszczak (skład Jury tworzyli również artyści-
malarze: Małgorzata Balcerowska oraz Zdzisław Karbowiak), prezentacja 
działalności Koła Kreatywnego oraz wręczenie wyróżnień dla najbardziej  
aktywnych uczestników zajęć prowadzonych przez Ewę Narloch-Kerszkę, 
opiekunkę Koła.

Nagrody i wyróżnienia w XII Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych: I Rodzina Państwa Radomskich, II Rodzina Państwa Wica,  
III Rodzina Państwa Wełnickich. Wyróżnienia: Rodzina Państwa Stanek-Pacholczyk oraz rodzina Państwa Wichert. Kolejną część  
Wieczoru wypełniły nagrody i wyróżnienia artystyczne dla członków Teatru Młodzieżowego, stypendystów Stowarzyszenia na rzecz 
dzieci artystycznie uzdolnionych Gminy Kosakowo. 

Najlepsze Zdjęcia do Filmu – Magdalena Mazur za zdjęcia do filmu Zakochany 
Detu, Najlepszy Film Krótkometrażowy – Adam Schröder za film do spektaklu Wyspa 
surykatek, Najlepszy Aktor Filmowy – Paweł Flatau, Najlepszy Film Pełnometrażowy 
– Lidia Mikulska i Kamil Romanowski za film Zakochany Detu, Teatralne Debiuty  
Roku – Maria Mikulska i Natalia Płonka, Najlepsza Rola Drugoplanowa Kobieca – 
Natalia Tylor, Najlepsza Rola Drugoplanowa Męska – Szymon Kierszka, Wyróżnienia 
za całokształt działań kulturalnych – Adam Szczuko.

Lista nagród:

•	 Najlepsza Aktorka Ról Komediowych – Katarzyna pietrzak
•	 Najlepszy Aktor Ról Komediowych – aleksander wons, wiktor Gabor
•	 Najlepsza Aktorka Ról Dramatycznych – patrycja Gajzler
•	 Najlepszy Aktor Ról Dramatycznych – Kamil romanowski, Jakub weber
•	 Aktorka Roku 2015 – sandra makowska, Lidia mikulska
•	 Aktor Roku 2015 – paweł Flatau, Krzysztof stromski

Najaktywniejszym członkom Teatru Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Jerzy Włudzik wręczył nagrody finansowe.  
Otrzymali je: Lidia Mikulska, Paweł Flatau, Krzysztof Stromski, Jakub Weber, 
Kamil Romanowski, Adam Szczuko, Aleksander Wons, Wiktor Gabor. Specjalne 
podziękowania oraz statuetkę dla „Najlepszego Reżysera 2015 oraz Mozarta XXI w.” od naszego Teatru Młodzieżowego otrzymał 
opiekun grupy Karol Dettlaff, który również wieczór poprowadził. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna  
Gminy Kosakowo.
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sołecKi BaL Karnawałowy
16 stycznia br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyła się zabawa karnawałowa dla 

dzieci z Dębogórza, Dębogórza Wybudowanie i Kosakowa Organizatorami balu byli sołtysi 
tych sołectw – Józef Melzer, Bożena Wolf Sobieralska oraz Andrzej Śliwiński. W zabawie, 
którą kapitalnie poprowadził pan Karol Dettlaff, uczestniczyło ponad pięćdziesiącioro dzieci, 
poprzebieranych za przeróżne postacie.

W programie imprezy nie zabrakło tańców i konkursów,  w których dzieci z przyjemnością 
uczestniły. Wybrano także Królową i Króla Balu, którymi zostali – Agata Przyłudzka  
z Dębogórza Wybudowanie oraz Jakub Dziedzic z Kosakowa. Zabawa zakończyła się po  
dwóch godzinach atrakcji, jednak sołtysi już teraz zapraszają na kolejny bal karnawałowy, 
który zostanie zorganizowany w przyszłym roku.
Zabawę karnawałową wspierał Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Stowarzyszenie 
Sołtysów Gminy Kosakowo. Natomiast didżejem podczas całej zabawy był Ryszard Sosnowski. 
Organizatorzy dziękują uczestnikom za przybycie, a wszystkim zaangażowanym – za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia. 

Autorka zdjęć : Ernesta Kliucevičiūtė

XXiV Finał wieLKieJ orKiestry świĄteczneJ pomocy w Galerii szperk
W niedzielę 10 stycznia 2016 roku w Galerii Szperk, odbył się gminny finał WOŚP. Impreza 

trwała od godz. 12.00 do godz. 17.00 .
Na specjalnie przygotowanej scenie można było zobaczyć występy lokalnych zespołów 
muzycznych i tanecznych, gminę Kosakowo w tym wyjątkowym dniu reprezentowali: 
uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębogórzu, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Piotra Dunina w Mostach, Zespół Kosakowianie oraz Kaszubski Regionalny Chór 
„Morzanie”. Pomiędzy występami odbywały się licytacje, loteria fantowa, oraz zbiórka  
do puszek, z których łączny dochód na rzecz WOŚP to 8 125,78 zł. 

DeBiutancKa płyta zespołu tarGet
Zespół TARGET wydał swoją debiutancką płytę „Po Czasie” Wachlarz rozmaitych 

klimatów muzycznych zawartych na płycie utworów jest bardzo obszerny: od  
wzruszającej lirycznej ballady po charakterystyczną dla zespołu mieszankę energetyczną 
z cięższymi gitarowymi brzmieniami. Płytę można nabyć za pośrednictwem strony  
www.facebook.com/zespoltarget lub bezpośrednio na koncertach.
W pierwszym tygodniu grudnia zespół był gościem Radia Gdańsk w audycji Jarka 
Janiszewskiego, na antenie Radia Norda FM i Twojej Telewizji Morskiej. Muzycy  
w ostatnim czasie rozpoczęli koncerty promocyjne płyty – m.in. na Rockowych Integracjach  
Studenckich w klubie X Kwadrat w Gdańsku i Country barze w Żelistrzewie. 10 stycznia 2016 
r. będzie można usłyszeć TARGET na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Fabryce 
Kultury w Redzie. 

zespół szkolno-przedszkolny w mostach
Bezpieczna przerwa

Szkolna przerwa zwykle kojarzy się z hałasem i tłokiem na korytarzach. Często jest tak, że 
w czasie przerwy dzieci nie mają okazji odpocząć i oderwać się od obowiązków szkolnych. 
Jednak stale podejmowane są działania, by to zmieniać.
Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom i stworzyć możliwości dla krótkiego chociaż 
wypoczynku między lekcjami, w szkole w 
Mostach wprowadzono kilka zmian. Wśród 
nich znalazł się projekt otworzenia kilku sal 

do dyspozycji dzieci, gdzie pod okiem wychowawców uczniowie mogą spokojnie spędzić 
czas między kolejnymi lekcjami. Od dwóch miesięcy działają: sala gier z różnorodnymi grami 
planszowymi i puzzlami, sala muzyczna, w której w miłej atmosferze, przy muzyce można 
zjeść śniadanie, oraz strefa ciszy. Tu przychodzą te osoby, które chcą odpocząć bądź poczytać. 
Dzieci bardzo polubiły te zmiany, chętnie korzystają z nowych możliwości. Największym 
zainteresowaniem cieszy się sala gier, która ma swoich stałych bywalców. 

„matma – LuBię to!”
W I semestrze 2015/2016 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mostach p. Aleksandra Jachna i p. Alina Gajewska realizowały 

projekt „Matma – Lubię to!” we współpracy z mBankiem w ramach programu mPotęga. Celem projektu było zainteresowanie uczniów 
matematyką i pokazanie, że można uczyć się matematyki poprzez zabawę. Chętni uczniowie klas starszych samodzielnie projektowali  
i wykonywali gry matematyczne. Były to gry planszowe wykonane w programach Paint oraz Word, jak również gry interaktywne wykonane 
w aplikacji LearningAps. Spotkania odbywały się w blokach 2 godz. w co drugą sobotę.

Ogłoszony został też konkurs na rodzinną grę matematyczo-logiczną. Główną nagrodę zdobył zespół rodzinny „Niewęgłowscy Team” za 
ciekawą i pomysłowo wykonaną grę „Matematyczne koło fortuny, pt. Kości zostały rzucone”
Zwieńczeniem pracy było popołudniowe spotkanie w dniu 18 grudnia 2015 r., na które zaproszeni zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły 
oraz ich rodzice. Dzieci miały okazję zagrać w gry wykonane przez swoich rówieśników. 
Sądząc po reakcjach grających, gry okazały się ciekawe i wciągające. Uczniowie przekonali się, że matematyka może być ciekawa  
i zabawna. Wszyscy żałowali, że z końcem roku 2015 zakończyła się praca w tym projekcie.

z życia 
szKół
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Koncert BożonaroDzeniowy i Kiermasz świĄteczny w szKoLe poDstawoweJ w mostacH
Zgodnie z wieloletnią już tradycją okres przedświąteczny nie może obejść się 

bez kiermaszu oraz towarzyszących mu występów artystycznych uczniów Szkoły 
Podstawowej w Mostach. Tegoroczna impreza odbyła się 17 grudnia. Koncert  
i kiermasz ściągnęły do szkoły zarówno uczniów, towarzyszących im rodziców,  
a także absolwentów, którzy z zainteresowaniem i sentymentem oglądali występy,  
w których nie tak dawno sami uczestniczyli. Licznie przybyli rodzice, którzy z dumą 
obserwowali swoje pociechy, czy to śpiewające kolędy, czy to tańczące, czy też biorące 
udział w widowisku słowno - muzycznym. Ogromnym zainteresowaniem cieszył  
się także kiermasz świąteczny. Pięknie i bogato udekorowane stoiska klasowe  
przyciągały wzrok ilością i jakością wykonanych przez uczniów, a czasem przez całe 
 rodziny,  ozdób świątecznych. Było i coś dla ducha (stoiska z książkami), i coś dla  
ciała (kawiarenka z pysznymi ciastami), a także wiele innych atrakcji. Szczególnie 
warte odnotowania jest zaangażowanie rodziców i uczniów w akcję charytatywną 
„Mali uczniowie idą do szkoły”. Fundusze zebrane ze sprzedaży książek pisanych przez uczniów klas IV- VI ze Szkoły Podstawowej  
w Mostach zostaną przekazane poprzez UNICEF afrykańskim dzieciom z Mali, aby i one miały szansę na lepszą przyszłość.

Piętnasty już Koncert Bożonarodzeniowy i Kiermasz Świąteczny za nami. Było to ważne wydarzenie w życiu szkoły, pokazujące 
dobrą współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów na płaszczyźnie wspierania szkoły, działań charytatywnych i wspólnego przeżywania 
pięknego, przedświątecznego czasu.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz samym uczniom za tegoroczny kiermasz i koncert. Wszystkim 
życzymy wszelakiego dobra w nowym 2016 roku. 

szkoła podstawowa w pogórzu

aKaDemia roDzica w poGórzu
W Szkole Podstawowej w Pogórzu rozpoczęła działalność Akademia Rodzica. Nowa inicjatywa skierowana 
została do rodziców i polega na wsparciu ich w trudach wychowywania dzieci. Pierwsze zajęcia odbyły się 
w grudniu. Pani Justyna Krytenko poprowadziła warsztaty wykonywania ozdób świątecznych. Natomiast we 
wtorek 15 grudnia 2015 roku pani Marzenna Dettlaff poprowadziła warsztaty dla zainteresowanych rodziców 
uczniów z klas I. Podczas zajęć rodzice otrzymali wskazówki jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania. 

Ponadto poruszono sprawy: właściwej postawy podczas czytania, umiejętnego trzymania ołówka, głoskowania, sylabowania. Rodzice 
z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Autorem loga Akademii Rodzica jest młody grafik Konrad Grochulski. Kolejna odsłona 
Akademii Rodzica już w styczniu – rodzice z klas IV-VI wybierali tematykę spotkania w oficjalnym głosowaniu.

JasełKa w poGórzu
„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże 
Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.”
Tak mawiała Matka Teresa. W czwartkowe popołudnie 17 grudnia 2015 roku w Pogórzu 
dopisano kolejne wersy tych pięknych słów. Piękni Aniołowie zwiastowali radość wielką, 
a pastuszkowie w kaszubskim korowodzie pośpieszyli w świat. Ten wieczór na długo 
pozostanie w naszej pamięci i pamięci całego Pogórza. Przepiękne jasełka pod pogórskim 
niebem przygotowali w tym roku rodzice i dzieci. Starsi wcielili się w postaci aniołów,  
a ich pociechy w pasterzy. Przepiękne piosenki wykonali artyści, a zwłaszcza rodzinny duet 
mamy i córki – Aleksandry i Zuzannie Polańskiej. Zgromadzona publiczność przemaszerowała 
w radosnym korowodzie dookoła szkoły. Po zakończeniu występów na zewnątrz odbył się 
kiermasz bożonarodzeniowy w łączniku szkoły. Jasełka w Szkole Podstawowej w Pogórzu co 
roku przygotowywane są przez inną grupę szkolnej społeczności. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w zbiórkę pomocy podczas akcji  
„Szlachetna Paczka”. Szczególnie pani Elizie Filipowicz, która jak co roku poświęciła swój prywatny czas, siły i koordynowała całą 
zbiórkę, a na koniec wraz z mężem uczestniczyła w transporcie darów. Panu Mariuszowi Meronkowi z Firmy Budowlanej „MERONK”  
(Rumia, ul. Bukowa 31) za przetransportowanie firmowym autem zakupionych rzeczy. Słowa wdzięczności kierowane są również do 
rodziców i pracowników zaangażowanych w zorganizowanie szkolnych jasełek – szczególnie do Państwa Małgorzaty i Arkadiusza Żuczek, 
którzy udostępnili rozkładaną scenę.

suKcesy artystyczne zuzanny poLańsKieJ
Niezmiernie nam miło poinformować o kolejnym sukcesie uczennicy Zuzanny Polańskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu. Zuzia wyśpiewała pierwszą nagrodę w 12. Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Nad Światem 
Cicha Noc” w Gdańsku. Natomiast podczas VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Świątecznej „Czas Świąt,  
Czas Kolędowania”, który się odbył 12 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni Zuzia zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii soliści klasy 4-6 ( zgłosiło się 21 uczestników). Zuzia została również zaproszona jako uczestnik 
do zaśpiewania kolędy na Koncercie Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki 
Wojennej. Gratulacje dla Zuzanny!

szLacHetna paczKa z poGórza
Jak co roku Szkoła Podstawowa w Pogórzu wzięła udział w akcji  „Szlachetna 

Paczka”. Wyniki zbiórki pomocy przerosły wszystkich wyobrażenia. Podczas kilku tygodni udało  
się zebrać ponad 40 paczek z jedzeniem, przyborami szkolnymi, pościelą, środkami czystości. 
Wszystko trafiło do rodziny, którą szkoła w Pogórzu wybrała spośród zgłoszonych do akcji  
Szlachetnej Paczki. 
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żywa LeKcJa przyroDy w poGórzu

W grudniu sala przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Pogórzu zamieniła się w małe 
zoo. Dzięki staraniom pani Ewy Rajewskiej w klasie zjawiły się egzotyczne zwierzęta z 
różnych stron świata. Uczniowie mieli okazję poznać zagadnienia z przyrody w bardzo 
interesującej i emocjonalnej formie. Dużo emocji wzbudzały olbrzymie czarne wije – 
odważniejsi dotykali ich skorupę a nawet brali do ręki. Zabawne były tańczące w rytm 
muzyki liściaki (owady upodabniające się do liści). Trochę strachu uczniowie przeżyli, kiedy 
oglądali wylinki pająków ptaszników. Kulminacyjnym punktem każdej lekcji było wyjście  
z terrarium kameleona, który leniwie wchodził na ręce prowadzącego i naprawdę zmieniał 
kolory. Takie zajęcia to niezwykła atrakcja i z pewnością będzie ich więcej!

zespól szkolno-przedszkolny i schroniska młodzieżowego w Dębogórzu

Kiermasz świĄteczny
17 grudnia odbył się w naszej szkole Kiermasz Świąteczny. W tym roku połączyliśmy wszystkie 
siły. Czego tam nie było?! Oko cieszyły przepiękne choinki, oryginalne stroiki, pomysłowe ozdoby 
choinkowe, kartki bożonarodzeniowe i wiele innych rzeczy, które na pewno umilą nasze święta.
Pojawiło się również charytatywne stoisko UNICEFU – zebrana kwota z tego stoiska w całości 
przeznaczona zostanie na rzecz dzieci z Afryki w ramach akcji „Dzieci pomagają dzieciom”
Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się ciasta upieczone przez mamy (a może  
i tatusiów) naszych uczniów. Oprócz tradycyjnych serników i makowców mogliśmy spróbować 
pierniczków czy babeczek. Oj, naprawdę było w czym przebierać.
Najważniejszymi wydarzeniami stały się jednak występy przedszkolaków i uczniów z naszej szkoły. Dzieci poprzez kolędy i przedstawienia 
wigilijne wprowadziły zebranych w atmosferę Świąt. Bardzo wszystkim dziękujemy za duże zaangażowanie i wsparcie.

szLacHetna paczKa
Jak co roku w okresie świątecznym zachęcamy rodziców naszych uczniów do pomocy innym. W tym 
roku wzięliśmy udział w „Akcji Szlachetna Paczka”. Nasza szkoła objęła pomocą rodzinę wielodzietną. 
Zaangażowanie rodziców i nauczycieli przyniosło nieoczekiwane efekty – zebraliśmy nie tylko 
produkty, konieczne do codziennego funkcjonowania takie jak: żywność i artykuły higieniczno–
sanitarne, ale również odzież, zabawki i słodycze. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Halina 
Foltynowicz składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom. 

DęBoGórsKie KwiatKi – występ w KościeLe
„Dębogórskie kwiatki” przygotowane przez panią Teresę Czerwińską i panią Magdalenę Piaseczną 
wystąpiły 6.01.2016 r. w kościele Przemienienia Pańskiego w Gdyni Chyloni. Zespół występował 
wraz z Chórem Parafialnym prowadzonym przez panią Magdalenę Piaseczną. Dzieci zaśpiewały 
kolędę „W stajeneczce narodzone”.

JasełKa
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji 
i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami. 
W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie, którzy wraz z panią Magdaleną Piaseczną  
i ks. Tomaszem Jereczkiem przygotowali przedstawienie jasełkowe.

Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, bohaterów bajek, trzech króli, 
przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji 
dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię 

zbliżających się świąt. Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.

GimnazJum w KosaKowie
eKo LoGiczny zwycięzcy!

Grupa uczniów Gimnazjum w Kosakowie: Szymon Kliński, Rafał Bulczak, Dawid Staszewski (klasa III B) oraz Paweł Prętki, Michał 
Lewicki (klasa II B) pod opieką nauczycieli: Anny Gerber i Lucyny Komosy wzięli udział w konkursie pt. „EKO logiczny uczeń”.  
Zadaniem było zaproponowanie ciekawego doświadczenia z zakresu ekologii, samodzielne jego wykonanie oraz nakręcenie filmiku 
instruktarzowego. Konkurs był organizowany przez Fundację Edu Fun.

Nasi uczniowie otrzymali nagrodę specjalną w formie 
zorganizowanego w szkole PIKNIIKU NAUKOWEGO, 
który odbył się w dniu 03 grudnia 2015 roku. W ramach 
programu młodzież uczestniczyła w ciekawych pokazach, 
eksperymentach o tematyce: Fahrenheit  TEMPERATURA 
Pascal CIŚNIENIE Gralath ELEKTRYCZNOŚĆ M. Skłodowska 
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ Robotyka
Udział w Pikniku Naukowym pokazał, że nauka poprzez 
zabawę może być ciekawa i inspirująca. 
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KaLenDarz  wyDarzeń  na Ferie  2016
Godzina Nazwa imprezy Miejsce

PONIEDZIAŁEK, 15 i 22 LUTEGO 2016 r.
10.00 15.02 -Spektakl teatralny „Pchła Krętaczka” (Teatr ART-RE)

22.02 - Spektakl teatralny „Legenda o Smoku Wawelskim” (Teatr ART-RE)
Dom Kultury w Pierwoszynie

10.00-12.30 Zajęcia modelarskie (liczba miejsc ograniczona,
zapisy pod nr. tel.: 58 679 13 25)

Modelarnia przy ZS-PiSSM  
w Dębogórzu 

10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Dębogórzu
11.00-13.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Mostach
10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Pogórzu
10.00-12.00 Zajęcia sportowe w Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

WTOREK, 16 i 23 LUTEGO 2016 r.
10.00-12.00 Kaszubskie warsztaty taneczno-muzyczne Dom Kaszubski w Dębogórzu
10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Dębogórzu
11.00-13.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Mostach
10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Pogórzu
10.00-12.00 Zajęcia sportowe w Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie
15:00-19:00 16.02 - Warsztaty muzyczne kl. I-IV – Muzyczny Starter

23.02 - Warsztaty muzyczne kl. V-Gimnazjum – Muzyczny Starter
(liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr. tel.: 58 620 06 95)

Dom Kultury w Pierwoszynie

ŚRODA, 17 i 24 LUTEGO 2016 r.
10.00-12.00 Integracja w bibliotece: gry planszowe, kalambury, zabawy plastyczne

(liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr. tel.: 58 735 46 56)
Biblioteka w Kosakowie

10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Dębogórzu
11.00-13.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Mostach
10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Pogórzu
10.00-12.00 Zajęcia sportowe w Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

CZWARTEK, 18 i 25 LUTEGO 2016 r.
10.00-12.30 Warsztaty (liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr. tel.: 58 620 06 95) Checz Nordowych Kaszubów 

w Kosakowie
10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Dębogórzu
11.00-13.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Mostach
10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Pogórzu
10.00-12.00 Zajęcia sportowe w Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

16:00 Projekcja filmu dla dzieci (szczegóły pod nr. tel.: 58 620 06 95) Dom Kultury w Pierwoszynie
PIĄTEK, 19 i 26 LUTEGO 2016 r.

10.00-12.30 Zajęcia modelarskie (zapisy pod nr. tel.: 58 679 13 25) Modelarnia przy ZS-PiSSM  
w Dębogórzu

10.00-12.30 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Dębogórzu
11.00-13.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Mostach
10.00-12.00 Zajęcia świetlicowo-sportowe Hala Sportowa w Pogórzu
10.00-12.00 Zajęcia sportowe w Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

wieczór żeGLarsKi i światoweJ sławy GośĆ
Na inauguracyjny Kosakowski wieczór żeglarski 12 stycznia br. przycumował do Domu 
Kultury w Pierwoszynie zygmunt choreń, konstruktor największych statków żaglowych na 
świecie (m.in. SV Royal Clipper, Fryderyka Chopina, STS Daru Młodzieży), kapitan jachtowy, 
członek załogi Otago w pierwszych wokół ziemskich regatach Whitbread (1973-1974). 

Nie zawiedli wielbiciele żeglarstwa, którzy licznie i ochoczo stawili się na pierwszej 
tego typu imprezie w naszej Gminie, nie zawiódł oczywiście również i jej najważniejszy 
gość, przez wielu nazywany najwybitniejszym współczesnym konstruktorem żaglowców, 
który swoją pasją i charyzmą mógłby podzielić się z niejednym młodym człowiekiem. 
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją działalności rewskiego Yacht Clubu. Chociaż klub 
działa dopiero sześć lat, rozwija się bardzo dynamicznie. Do najważniejszych zadań 
statutowych należy prowadzenie edukacji żeglarskiej. we współpracy z Gimnazjum  
w Kosakowie prowadzone są bezpłatne kursy dla dzieci na patenty: sternika jachtowego  
i sternika motorowodnego. Dzieci i młodzież z Gminy żegluje w klubie bezpłatnie. Yacht Club 
Rewa, prowadzony przez komandora Michała Kozłowskiego, działa w ścisłej współpracy z Gminą 
Kosakowo, organizując wiele wydarzeń oraz imprez sportowych: do najbardziej prestiżowych 

regat należy Memoriał Teresy Remiszewskiej. 
Spotkanie z zasłużonym dla światowego żeglarstwa konstruktorem i żeglarzem, które w formie 
intrygującej i swobodnej dyskusji poprowadził Janusz Frąckowiak, było głównym punktem 
programu Wieczoru, ale nie jedynym: o oprawę muzyczną zatroszczyli się Karol Dettlaff 
(fortepian) oraz Marcin Dutkiewicz (śpiew, gitara), a „przymusowi ochotnicy” w specjalnie 
przygotowanym i poprowadzonym przez Karola Dettlaffa oraz Krzysztofa Stromskiego „Wielkim 
Quizie Żeglarskim” zostali storpedowani pytaniami o bardzo różnym stopniu trudności. wieczory 
żeglarskie odbywać się będą co dwa miesiące: na następny zapraszamy na początku marca – 
gościem specjalnym będzie maciej Leśny. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, 
Janusz Frąckowiak z Yacht Clubu Rewa. 
Szczegółową relację z wydarzenia zamieścił na swoim portalu informacyjnym miesięcznik  
Żagle: www.żagle.com.pl. 

SPORT
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Vi eDycJa norDic morsinG w rewie
Już po raz szósty odbyło się otwarcie sezonu nordic walking i morsowania w Rewie. Rajdy w Rewie to zazwyczaj dość kameralne 
spotkania, niemniej jednak tym razem przybyło tu aż 114 uczestników. Większość osób nie bała się wody i jeszcze przed 
przejściem lub przebiegnięciem  4 bądź 8 kilometrów wskoczyła do morza. Baza imprezy zlokalizowana była w Barze Nadmorskim,  
tam można było się zagrzać, odebrać posiłek – zniewalającą zupę rybną lub żurek i rozlosować nagrody. 
Do zdobycia były koszulki i różne drobnostki ufundowane 
przez gminę Kosakowo. 9 stycznia w Rewie temperatura była 
dodatnia, lecz mrozy dni poprzednich pozostawiły po sobie ślad  
w postaci zamarzniętego brzegu i cienkiej pokrywy śnieżnej 
na plaży. Trzeba przyznać, że była to bardzo urokliwa trasa i aż 
chciałoby się przejść ją jeszcze raz. Kto nie był, niech żałuje!

zimowa LiGa FutsaLu o pucHar wóJta Gminy KosaKowo i GKpirpa
Od 12 grudnia 2015 r. trwają rozgrywki Zimowej Ligi Futsalu. Mecze odbywają się  
w soboty, w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach. Zakończenie 
ligi przewidziane jest na 13 lutego 2016 r.

tabela po 3. kolejce:
zespół l.m. pkt. bramki zw. rem. por.

1. Pierwoszyno 4 10 17-7 3 1 0

2. Rewa 3 9 25-4 3 0 0

3. Delfin Rewa 3 9 21-3 3 0 0

4. Dębogórze Wybudowanie 4 7 18-12 2 1 1

5. AP Mosty 2 6 11-4 2 0 0

6. Ryja /Mosty/ 4 6 17-15 2 0 2

7. Dębogórze 4 4 11-13 1 1 2

8. Kazimierz 5 4 8-26 1 1 3
9. Suchy Dwór 4 3 12-18 1 0 3

10. Sokół Kosakowo 4 0 8-23 0 0 4

11. FC Reset /Dębogórze Wyb./ 3 0 5-28 0 0 3

czołówka najlepszych strzelców:
zawodnik zespół bramki

1. Sebastian Karnat Rewa 10

2. Tomasz Lewańczyk Dębogórze Wyb. 9

3. Michał Freiberg Delfin Rewa 6

Sebastian Kurdziel Rewa 6

sztorm mosty-cup 2015 – roczniK 2006 i młoDsi
12 grudnia 2015 r. w Hali Sportowej w Mostach odbył się turniej  

halowej piłki nożnej rocznika 2006 „Sztorm Mosty-Cup 2015”.  
W zawodach wzięło udział 12 zespołów. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna orkanu rumia przed Ks chwaszczyno i mKs władysławowo. 
Pamiątkowe medale i puchary na zakończenie turnieju wręczał prezes  
GKS Sztorm Mosty Antoni Wica z wiceprezesem Piotrem Fos.  
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim rodzicom i opiekunom 

za zaangażowanie i pomoc w 
organizacji oraz wspaniały doping w czasie meczów.
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty informuje przy okazji o trwających zapisach do drużyn 
juniorskich piłki nożnej. Informacje i zapisy możliwe są u trenerów poszczególnych roczników:
- rocznik 2010 – Michał Michalski (tel. 507 625 650, sztormmosty2010.futbolowo.pl),
- rocznik 2008/09 – Marek Hebel (tel. 512 375 925, sztormmosty2008.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).

DruGie mieJsce w turnieJu zawoDniKów z LiDera DęBoGórze
10 stycznia drużyna UKS Lider Dębogórze rocznik 2004-2005 wzięła udział w mocno obsadzonym turnieju im. Andrzeja Salacha, w 
którym w większości wzięli udział zawodnicy z 2003 rocznika. Nasi zawodnicy w fazie grupowej zajęli bardzo dobre II miejsce, co dało 
im awans do półfinału, gdzie wygrali 1:0 z drużyną Portowiec Gdańsk. W finale po zaciętej walce nasz Zespół uległ drużynie Pokolenie 
Lechii 2:4. GRATULUJEMY www.liderdebogorze2004.futbolowo.pl

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

Ś.p.

Teodora Ficht z Pogórza, lat 92       Dawid Murawski z Kazimierza, lat 21
Czesława Szarzyńska z Kosakowa, lat 78      Kazimierz Zieliński z Rewy, lat 76
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- 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.

KaLenDarz Luty/marzec

Luty 2016

Pt, 05.02.2016 9:00 Festiwal Piosenki Naszych Dziadków ZS-P w Mostach Dom Kultury  
w Pierwoszynie

Pt, 05.02.2016 20:00 Zabawa Karnawałowa ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych 
Kaszubów w Kosakowie

So, 06.02.2016 15:30 7. kolejka Zimowej Ligi Futsalu  
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

Wt, 09.02.2016 09:30 Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych ZS-P w Mostach Hala Sportowa w Mostach

Cz, 11.02.2016 17:00 Wernisaż wystawy malarstwa Marii Sułkowskiej „Mistyka 
codzienności”   (wystawa potrwa do 09.03.2016)

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Pt,
12.02.2016

17:00 Projekcja filmu stanowiącego humorystyczne seminarium 
dla małżeństw w ramach Kampanii Społecznej  

„Tydzień Małżeństw”

Wójt Gminy,
Biblioteka w Kosakowie,

Galeria Domowa I Pierwoszyno

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

So, 13.02.2016 15:30 8. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo – zakończenie rozgrywek (ok. 19:35)

Wójt Gminy Hala Sportowa w Mostach

Pn, 15.02.2016 - 
- Pt, 26.02.2016

– Ferie Zimowe – Szkoły w Gminie Kosakowo

Pn, 15.02.2016 10:00 Spektakl teatru Art-Re: „Pchła krętaczka” Wójt Gminy Dom Kultury  
w Pierwoszynie

Wt, 16.02.2016 10:00 Projekcja filmu dla dzieci Wójt Gminy Dom Kultury  
w Pierwoszynie

Pn, 22.02.2016 10:00 Spektakl teatru Art-Re: „
Legenda o Smoku Wawelskim” Wójt Gminy Dom Kultury  

w Pierwoszynie

Wt, 23.02.2016 10:00 Projekcja filmu dla dzieci Wójt Gminy Dom Kultury  
w Pierwoszynie

marzec 2016

N, 06.03.2016 09:00 XI Mistrzostwa Powiatu w Futsalu  
o Puchar Starosty Puckiego

„Kibol-Cup 2016”

Wójt Gminy
Sportowe Kaszuby

CKPiS we Władysławowie

Hala OPO Cetniewo 
we Władysławowie

Wt, 08.03.2016 17:00 Dzień Kobiet ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych 
Kaszubów w Kosakowie

Wt, 08.03.2016 09:00 III Festiwal Piosenki Romantycznej Wójt Gminy
ZS-PiSSM w Dębogórzu
MPiMP-P w Wejherowie

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

So, 12.03.2016 10:00 Dziecięcy Turniej Szachowy – treningowy Wójt Gminy
Akademia Szachowa 8×8

Dom Kultury  
w Pierwoszynie

N, 13.03.2016 09:00 Odyseja Umysłu – eliminacje regionalne Szkoły Gdańsk

N, 13.03.2016 17:00 Uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Kosakowo  
za działalność kulturalną i sportową w roku 2015 Wójt Gminy Dom Kultury  

w Pierwoszynie

Cz, 24.03.2016 – Wiosenna przerwa świąteczna: 24.03.2016 – 29.03.2016 – Szkoły w Gminie Kosakowo

W Y D A R Z E N I A  K U LT U R A L N E 
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Segreguj z głową! 

 
 Selektywna zbiórka odpadów nie jest wyborem, ale obowiązkiem każdego mieszkańca jaki nakłada na niego ustawa         
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz uchwalony na jej podstawie gminny Regulamin utrzymania czystości                   
i porządku. Organizowane przetargi, wybór przedsiębiorstwa, zaopatrzenie nieruchomosci w worki i pojemniki na odpady oraz 
zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych – dzięki tym działaniom mamy możliwość bezpiecznie i zgodnie                 
z przepisami prawa pozbywać się każdego rodzaju odpadów, jakie na co dzień powstają w naszych domach i mieszkaniach. 
Segregacja jest prosta - wystarczy znać podstawowe zasady: 
 

PLASTIK I METALE 
Pojemniki/worki koloru żółtego przeznaczone są zarówno do 
zbiórki odpadów z plastiku, jak i metalu m.in. aluminiowych 
puszek po żywności lub pustych opakowań po farbach. 
 
PAMIĘTAJ ! 
Oznakowanie, iż produkt (np. farby.lakiery) są produktem 
niebezpiecznym dotyczy jedynie zawartości opakowania, po 
jej wykorzystaniu, puste pojemniki podlegają selektywnej 
zbiórce wraz z odpadami plastikowymi.  
Opakowania nie muszą być czyste, ale muszą być puste. 
Selektywnej zbiórce nie podlegają siatki biodegradowalne- 
należy je umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. 
Z opakowań należy usunąć etykiety termokurczliwe. 
 
SZKŁO 
Pojemniki/worki koloru zielonego przeznaczone są do 
selektywnej zbiórki szkła białego i kolorowego, bez 
elementów metalowych np. zakrętek od słoików i butelek. 
 
PAMIĘTAJ ! 
Selektywnej zbiórce nie podlegają szyby okienne                     
i samochodowe, naczynia żaroodporne i typu duralex, talerze, 
porcelana, żarówki oraz świetlówki. 
Opakowania nie muszą być czyste, ale powinny być puste. 
 
MAKULATURA 
Pojemniki/worki koloru niebeskiego przeznaczone są do 
selektywnej zbiórki każdego rodzaju papieru oraz opakowań  
wielomateriałowych. 
 

ODPADY NIEBEZPIECZNE  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane lub niewykorzystane leki, baterie, żarówki energooszczędne, 
pełne opakowania farb i lakierów należy oddawać do punktu zbiórki lub w trakcie organizowanej na terenie gminy dwa razy 
do roku zbiórki objazdowej. Wykaz odpadów jakie można oddawać do punktów oraz w ramach organizowanych przez KZG 
objazdowych zbiórek dostępny jest na stronie www.kzg.pl zakładka gospodarka odpadami. 

 
 

 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin  
„Dolina Redy  i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
gospodarka odpadami: 
 /58/6246611, dgo@kzg.pl 
ochrona środowiska i edukacja 
ekologiczna: /58/6247515, dos@kzg.pl 

 
 
 

 

 

- butelki po napojach 
- folia opakowaniowa, reklamówki, 
worki foliowe 
- puste opakowania po farbach, 
olejach, chemii gospodarczej 
- doniczki, tacki, styropian 
opakowaniowy 
- metalowe zakrętki, puszki 
metalowe i aluminiowe 
- plastikowe opakowania po 
żywności 
- folia aluminiowa po chipsach, 
kawie, wieczka  
 

 
 

 

- opakowania szklane po 
kosmetykach 
i chemii gospodarczej 
- butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności 

 

 

 

- papier szkolny, biurowy 
- książki, zeszyty, gazety, katalogi   
- opakowania wielomateriałowe  
np. kartony po mleku, sokach 
- torebki papierowe, pudełka 
tekturowe, papier opakowaniowy 
- worki po cemencie, suchych 
zaprawach, klejach 
 


