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KOSAKOWO

Luty 2016 r.

Niech nadchodzące Swięta Wielkanocne
napełnią Państwa serca radością i nadzieją

a chwile spędzone w gronie najbliższych dodadzą otuchy
oraz wytchnienia od codziennego trudu

Wesołego Alleluja
życzą

Z PREZENTEM NA FERIE

Niespodziewany podarunek odebrali pierwszoklasiści z gminnych szkół. Z inicjatywy uczestników delegacji 
do partnerskiej gminy w Chinach, przede wszystkim przedsiębiorcy z Rewy pana Marka Lisa oraz wójta gminy, 
nasi uczniowie otrzymali dwustronne tablice edukacyjne z dodatkowym 
wyposażeniem: magnesami, kredą, kubeczkami do farb, fl amastrem sucho 
ścieralnym. Tablica z pewnością będzie pomocna w nauce, jak i w zabawie. 
Korzystając ze spotkania w Szkole Podstawowej w Pogórzu, wójt pokazał 
uczniom makietę nowej szkoły, do której niedługo będą chodzić.

Na koniec spotkania wójt życzył wszystkim zebranym udanych i bezpie-
cznych ferii, przypominając o atrakcjach, jakie przygotowano na ten wolny 
czas w gminie, m.in. spektakle w Domu Kultury w Pierwoszynie i atrakcje na 
pływalni w Kosakowie.

Wójt Gimny Kosakowo
Jerzy Włudzik

wraz z Sołtysami

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo

Marcin Kopitzki

wraz z Radnymi Gminy Kosakowo
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Uchwały podjęte na XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo 
w dniu 28 stycznia 2016 roku

1. Uchwała Nr XX/1/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kosakowie w sprawie przekroczenia uprawnień poprzez żądanie dostarczenia niewymaganych prawem dokumentów.

2. Uchwała Nr XX/2/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

3. Uchwała Nr XX/3/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 72/1 i 62/2 w Pogórzu gm. Kosakowo, przy ul. Kościuszki.

4. Uchwała Nr XX/4/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 114/228, 114/131, 113/2 iczęści działki nr 265/1 w obrębie Pogórze gm. Kosakowo. 

5.  Uchwała Nr XX/5/2016 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo

Z sesji 28 styczna 2016r.
Uchwała Nr XX/5/2016 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo została podjęta w interesie 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy na dziś i na przyszłość.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego wskazuje jedynie kierunki, w jakich gmina zamierza 
się rozwijać i to w sposób schematyczny, a uchwalane miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze 
studium.
Wbrew rozpowszechnianym przez kilkuosobową grupę 
osób informacjom, które prawdopodobnie mają na celu 
wywołanie niepokoju i strachu wśród mieszkańców gminy 
Kosakowo, w studium nie założono żadnych składowisk 
odpadów niebezpiecznych, czy promieniotwórczych. 
Nie przewiduje się także gazociągu wysokiego ciśnienia 
z Mechelinek do Magazynu Gazu „Kosakowo” zgodnie 
z wolą mieszkańców wyrażoną w Referendum Gminnym. 
Natomiast budowa Podziemnego Magazynu Gazu 
„Kosakowo” zgodnie ze studium może być realizowana 
wyłącznie w granicach koncesji nr 19/2001/m udzielonej 
PGNiG w dniu 31.12.2001r. Było to i jest wyraźnie 
w studium określone. 

Uwagi złożone do studium, w których domagano się 
wprowadzenia zakazu lokalizowania składowisk odpadów 
niebezpiecznych i radioaktywnych na terenie gminy 
Kosakowo i także zbierano podpisy, były bezzasadne 
i niepotrzebne, ponieważ studium - jak już wielokrotnie wyjaśniano 
- nie przewidywało i nie przewiduje takich składowisk.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kosakowo, jak też procedowane obecnie 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nie 
zawierają i nigdy nie zawierały w swoich ustaleniach możliwości 
lokalizowania na terenie gminy Kosakowo składowisk odpadów 
niebezpiecznych i promieniotwórczych, gazociągu wysokiego 
ciśnienia z Mechelinek do PMG Kosakowo oraz budowy nowych 
kawern gazowych.
 
Idąc tokiem myślenia Stowarzyszenia „Nasza Ziemia”, które 
zredagowało swoje uwagi, należałoby konsekwentnie wprowadzić 
do studium jeszcze wiele innych zakazów, ponieważ wymienić 
można cały katalog inwestycji mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, np. elektrociepłownie, elektrownie 
wiatrowe, elektrownie jądrowe, rafi nerie etc. Tylko po co, skoro 
studium także tego nie przewiduje. Zasada „co nie zabronione to 

dozwolone” w planowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 
Co ważne: jeżeli w dokumencie planistycznym nie wyznaczono 
danego kierunku, czy przeznaczenia terenu, to jest to jednoznaczne 
z tym, że żadna inna funkcja niż wynikająca z przeznaczenia 
terenu powstać nie może.

Była to kolejna sesja Rady Gminy Kosakowo, która 
odbywała się w atmosferze, krzyków, obrażania wójta 
i radnych, przeszkadzania, chociaż nie było żadnego ku temu 
powodu, a jej organizatorom chodziło wyłącznie o danie 
mieszkańcom sygnału, że niby coś jest nie tak. Nie można tego 
nazwać inaczej, niż wprowadzaniem w błąd. Chcąc przekazać 
mieszkańcom rzetelną informację, nie wdając się w polemikę 
o charakterze politycznym, Wójt oraz Radni Gminy zapewniają, 
iż dokładają wszelkich starań, by działać w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa i bronić interesów i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Wszelkie akcje przeciwko radnym i wójtowi są sztuczne. Naprawdę 
nie ma powodu do niepokoju.
Zachęcamy mieszkańców zainteresowanych studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy do 
obejrzenia przebiegu sesji, na której Rada Gminy przyjęła 
jego tekst jednolity na kanale Kosakowo TV. Relacje 
z sesji w miesiącu marcu można obejrzeć w każdy czwartek  
o godzinie 17.00 oraz w niedzielę o 10.00.

Sąd Administracyjny odrzucił skargę 
Palczewskiego

Postanowieniem z dnia 27.01.2016r. - po rozpoznaniu skargi 
Henryka Palczewskiego w sprawie nie podjęcia przez Radę 
uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta w związku 
z zasiadaniem przez Jerzego Włudzika w radach nadzorczych - 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę 
H. Palczewskiego.
Wcześniej w tej samej sprawie stanowisko zajął także Wojewoda 
Pomorski, który w piśmie z dnia 12.11.2015r. uznał, że nie 
zachodzą przesłanki powodujące konieczność stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu wójta.
Wygląda na to, że po raz kolejny nie udało się „oczyścić 
pola” dla swojego kandydata. Ciekawe co teraz wymyśli 
H. Palczewski.

SPRAWOZDANIEz prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 17.12.2015 – 28.01.2016r. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. W dniu 17.12.2015r. ogłosiłem otwarty konkurs ofert dla 

Organizacji Pozarządowych na rok 2016. Termin składania ofert 
upłynął 8 stycznia 2016r.

2. Zarządzeniem Nr 1/2016 powołałem Komisję Konkursową 
do opiniowania w 2016r. ofert w otwartym konkursie ofert 
dla Organizacji Pozarządowych (komisja konkursowa odbyła 
posiedzenie w dniu 14 stycznia br.)

3. Zarządzeniem Nr 3/2016 zatwierdziłem do realizacji 
oferty organizacji pozarządowych złożone w otwartym 
konkursie ofert 2016 (w terminie wpłynęły 33 oferty 
na ogólną kwotę dotacji 626.899 zł. W ogłoszo-
nym konkursie na realizacje zadań przewidziano 
w budżecie Gminy Kosakowo na rok 2016 kwotę 250.000 zł. 
W ramach tej kwoty komisja konkursowa zarekomendowała 



3

A K T U A L N OŚC I

Wójtowi do realizacji 23 oferty organizacji pozarządowych 
z przedstawieniem propozycji wysokości podziału środków 
na poszczególne zadania. Kwoty na realizację zadań są niższe 
niż wnioskowane przez organizacje, gdyż Gmina wspiera 
realizacje zadań publicznych w ramach możliwości budżetowych. 
Zestawienie przyznanych grantów stanowi załącznik do 
zarządzenia. Zarządzenie zostało ogłoszone w BIP urzędu 
w zakładce Stowarzyszenia). 

4. Zarządzeniem Nr 9/2016 ustaliłem harmonogram czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym (do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i szkół podstawowych

5. Zarządzeniem Nr 10/2016 powierzyłem PUK PEKO zadanie 
dotyczące organizacji i prowadzenia kąpielisk morskich 
w miejscowościach Rewa na działce o nr. ewidencyjnym 146/5 
i Mechelinki na działce o nr. ewidencyjnym 99/1 oraz w zakresie 
obsługi terenów gminnych – „letnie utrzymanie plaż”

6. Zarządzeniem Nr 11/2016 powierzyłem PUK PEKO zadanie 
dotyczące obsługi terenów gminnych –utrzymanie czystości 
i porządku na terenach gminnych 

7. Zarządzeniem Nr 12/2016 powierzyłem PUK PEKO zadanie 
dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych, w tym ciągów pieszo-jezdnych, 
ścieżek pieszo-rowerowych, placów i parkingów, których 
właścicielem jest Gmina Kosakowo

8. Zarządzeniem Nr 13/2016 powierzyłem PUK PEKO zadanie 
dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącej konserwacji 
i czyszczenia urządzeń melioracyjnych, urządzeń zbierających 
wody deszczowe i roztopowe – wpusty uliczne i studnie chłonne 
zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych oraz na 
terenach gminnych w gminie Kosakowo

9. Zarządzeniem Nr 10/2016 przekazałem Przedsiębiorstwu 
Usług Komunalnych „PEKO” Spółce z o. o. z siedzibą 
w Kosakowie zadań własnych Gminy obejmujących zadania 
i uprawnienia powierzone Gminie na mocy zawartych umów 
użyczenia nad Przystanią Rybacką „Mechelinki” w Mechelinkach
Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
z dnia 16.07.2015r. została określona granica przystani morskiej 
„Mechelinki” w Mechelinkach. Zgodnie z art. 24 ust.1.ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich właściwi 
wojewodowie przekażą, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność 
gminom, na ich wniosek, grunty Skarbu Państwa nieoddane 
w użytkowanie wieczyste, położone w granicach portów 
i przystani morskich, o których mowa w art. 23, w terminie 
nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
Wniosek do Wojewody został złożony dnia 5.10.2015r. Jednakże 
Wojewoda wskazał na przeszkody wynikające z braku wydziele-
nia geodezyjnego działek położonych na obszarze przystani. 
W tej sytuacji, Wójt wystąpił do Starosty Puckiego o uruchomienie 
procedury podziałowej, która może potrwać kilka miesięcy.
Z powodu niemożności wyboru formy organizacyjno-prawnej 
zarządu Przystanią Rybacką w Mechelinkach - do czasu aż 
wszystkie grunty położone w granicach przystani morskiej 
stanowić będą mienie komunalne (art. 23 ust.1 ustawy o portach 
i przystaniach morskich) - zdecydowałem, że tymczasowy zarząd 
przystanią, do czasu podjęcia przez Radę Gminy Kosakowo uchwały 
o wyborze formy organizacyjno-prawnej, pozostanie w gestii PUK 
PEKO. Niezwłocznie po uregulowaniu prawnym praw do gruntów 
położonych w granicach przedmiotowej przystani rybackiej Wójt 
Gminy wystąpi do Rady Gminy z inicjatywą uchwałodawczą 
w sprawie formy organizacyjno-prawnej zarządu przystanią.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na Kontynuację budowy 

kanalizacji sanitarnej w Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Dąbrowskiego w Pogórzu (budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu 
ulicy Dąbrowskiego) zawarto umowę z fi rmą Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne Drewa HYDROINSTAL sp z o.o. z Bolszewa. Cena 
wykonania tego zamówienia w przyjętej ofercie wynosiła 
300 120zł.

2. Po negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie 
gminy Kosakowo w 2016 roku zawarto umowę z fi rmą Energa 
Oświetlenie z Sopotu. Cena wykonania tego zamówienia 
w przyjętej ofercie wynosiła 420660 zł

Szanowni  Mieszkańcy,

Właśnie ukazał się kolejny biuletyn H. Palczewskiego i kolejne donosy do 
prokuratury. Tym razem dotyczące budowy ulicy Derdowskiego i przebudowy 
fragmentu ścieżki rowerowej. Można by się już przyzwyczaić do tego donosicielstwa 
i pozostawić to bez komentarza. Milczenie jednak może oznaczać, że ma rację, 
a przynajmniej jego celem jest by mieszkańcy tak myśleli.
Od prawie pół wieku mieszkam i pracuję na terenie Gminy Kosakowo. Przez wiele 
lat, dla dobra nas wszystkich, wspólnie z Radą Gminy podejmowaliśmy wiele decyzji 
i co najważniejsze - realizowaliśmy je. Tak było z budową infrastruktury: kanalizacji, 
dróg i oświetlenia, jak i zaplecza turystycznego, edukacyjnego i sportowego. 
Efekty poprzednich lat są widoczne w każdej wsi.
Zarządzając gminą, zawsze dotrzymywałem i dotrzymuję słowa. Realizując obietnice 
wyborcze z ostatniej kampanii, rozpoczęliśmy prace nad projektem budowy ulicy 
Derdowskiego i budowy szkoły w Pogórzu, gdyż wiemy, że takie są oczekiwania 
mieszkańców.

Wiem, że nasze działania mogą się nie podobać H. Palczewskiemu, gdyż dla niego im gorzej, tym byłoby 
lepiej. Przez ostatnie sześć lat szuka sposobu na odwołanie wójta. Choć napisał już wiele donosów, 
destabilizując prace zarówno Rady Gminy, jak i urzędu, żadna kontrola niczego nie wykryła. Dlatego też nie ustaje w poszuki-
waniu haków, mając nadzieję, że może tym razem znajdzie się jakieś uchybienie przy inwestycji. Zamiast budować naszą 
gminną rzeczywistość zgodnie z przysłowiem „Zgoda buduje… ”, musimy wciąż zajmować się sobą. Nie tego chcą mieszkańcy.

W codziennym działaniu bardzo dobrze współpracuję z organizacjami naszego gminnego środowiska: z Radą Gminy, 
Sołtysami, Zrzeszeniem Kaszubsko - Pomorskim, Klubami Sportowymi, Chórem Morzanie, Zespołem Kosakowianie, Teatrem 
Młodzieżowym, Chórem Młodzieżowym, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zrzeszeniem Rybaków, szkołami, młodzieżą i seniorami, 
także ze Stowarzyszeniem Kulturowym „Nasza Ziemia”, z którym czasem może się różnimy, ale jest między nami dialog 
i chęć porozumienia.
Dotychczasowa działalność H. Palczewskiego - prezesa zdaje się jednoosobowego stowarzyszenia – pokazuje, że powinniśmy 
jego pisaninę brać z przymrużeniem oka. Nie mogę przecież polemizować z każdym jego wymysłem. Proszę mi zaufać.

Wójt Gminy
Jerzy Włudzik 
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GMINA KOSAKOWO WSPÓŁPRACUJE ....
Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów NORDA

Metropolitalne Forum powstało pięć lat temu. Największym ośrodkiem - inicjatorem forum - jest Gdynia, 
a wraz z nią sąsiedzi, czyli kilkanaście miejscowości, które w partnerstwie dostrzegło szansę na wszechstronny 
rozwój. Wśród wspólnych projektów znalazły się m.in. zintegrowane: gospodarka komunalna, polityka 

rozwoju, edukacji i turystyki. W tym celu Forum powołało zespoły: ds. oświaty, ds. promocji turystycznej 
i gospodarczej, ds. polityki energetycznej, ds. zagospodarowania odpadów.

I tak w ramach wspólnej polityki energetycznej m.in. podpisano umowę na dostawę energii elektrycznej dla gmin z metropolitalnego 
forum NORDA na dostawę energii elektrycznej na oświetlenie miejskie. Dzięki odejściu od przetargu kompleksowego na dostawę energii 
elektrycznej udało się uzyskać korzystną cenę. Wspólny zakup pozwolił na 40% oszczędności wporównaniu do cen zubiegłych lat. Dla 
gminy Kosakowo to przeszło 22 tys. zł. 

W ramach zintegrowanej polityki Rozwoju uczestniczymy w projekcie Dolina Logistyczna, NOU Norda i Północny Biegun Wzrostu. 
W powstających dla potencjalnych inwestorów bazach inwestycyjnych, prezentowane są grunty gminne. 
Komisja oświaty konsultuje na bieżąco zmiany jakie zachodzą w systemie, wobec zmian jakie zapowiedział rząd wystosowała wniosek 
na ręce Prezesa Związku Miast Polskich – Zygmunta Frankiewicza z propozycją ponownej analizy i przeprowadzenia konsultacji ze 
społeczeństwem na w temacie likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Z racji nadmorskiego położenia ważna dla partnerów jest również wspólna promocja turystyczna i gospodarcza. Rok rocznie otwieramy 
razem letni sezon turystyczny konferencją prasową, pierwsza odbyła się w Rewie. Wspólnie wydajemy foldery i mapy turystyczne, 
tworzone są aplikacje mobilne.
W zeszłym roku Metropolitalne Forum NORDA połączyło się z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym tworząc- Obszar Metropolitalny 
Gdańsk- Gdynia- Sopot. Priorytety i zadania postawione sobie przez liderów samorządowych NORDY są nadal realizowane.

i

NOWA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA W POGÓRZU
Informujemy o otwarciu na terenie gminy Kosakowo nowej 
Przychodni Weterynaryjnej VetCare, mieszczącej się w m. Pogórze 
przy ul. Abrahama 13a.  
Przychodnia powstała dzięki pasji i zaangażowaniu dwóch lekarek 

weterynarii – Iwony Kryszewskiej oraz Hanny Szczędziny. Przez lata, wzbogacając swoje 
doświadczenie i rozszerzając umiejętności, marzyły o stworzeniu wyjątkowej placówki, 
w której każdy daje z siebie co najlepsze i czerpie z tego radość. 
Zakres usług: profi laktyka, diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, bada-
nia laboratoryjne, USG, chirurgia, stomatologia, dermatologia, rozród, czipowanie, 
wystawianie paszportów, strzyżenie zwierząt, możliwość leczenia stacjonarnego. 
Kontakt: tel. 733 405733, przychodnia@vet-care.pl, www.vet-care.pl 
Otwarte 7 dni w tygodniu.

NADANIE TYTUŁU ZASŁUŻONY 
CZŁOWIEK MORZA

Informujemy, iż 31 marca mija termin 
składania wniosków o nadanie tytułu 
„Zasłużony Człowiek Morza”. 
Szczegółowe informację o zasadach hono-
rowania tym tytułem, w tym m.in. kto może 
złożyć wniosek, jak i wzór samego wniosku 
do pobrania na stronie 
www.kosakowo.pl

MIESZKANIEC KOSAKOWA Z ZASZCZYTNYM WYRÓŻNIENIEM 
10 lutego br. na puckim rynku odbyły się obchody 96. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, które w tym roku zaszczycił swą obecnością 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Podczas uroczystości Prezydentowi oraz mieszkańcowi Kosakowa, Prezesowi 
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP - Stanisławowi Władysławowi Śliwie - wręczono najwyższe wyróżnienie Ligii Morskiej 
i Rzecznej- Pierścień Hallera. Gratulujemy tego wyjątkowego zaszczytu.

W SPRAWIE OBRONY GIMNAZJÓW
Likwidację gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem polityków 

tej partii, gimnazja nie sprawdzają się pod względem dydaktycznym i wychowawczym. Wypowiedzi te wzbudziły duży niepokój 
społeczny. W obronie gimnazjów, stanęli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Pismo do Sekretarza Stanu – Zastępcy Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów wystosował także prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Śliwa. 

Natomiast Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast i gmin województwa Pomorskiego, wyrażając swoje wątpliwości 
i zaniepokojenie, wystosowali na ręce Prezesa Związku Miast Polskich – Zygmunta Frankiewicza pismo z propozycją ponownej analizy 
i przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem na w/w temat. 
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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 + ul. Sezamkowa (Dębogórze)

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 + ul. Dokerów (Mechelinki)

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., 

ODPADY POWINNY BYĆ PRZYGOTOWANE DO ODBIORU OD GODZINY 7:00 

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 + ul. Dokerów

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 + ul. Sezamkowa

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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GOSPODARKA ODPADAMI - DEKLARACJA 
Tym mieszkańcom, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy, 
że w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty, w której wymagane jest wykazanie rocznego zużycia wody na danej 
nieruchomości zamieszkałej na rok ubiegły, należy to zrobić jak najszybciej. Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy Kosakowo 
pok. 04 (na parterze), za pośrednictwem poczty oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego ePUAP.
Z początkiem marca 2016 r. zostanie wysłana do wszystkich mieszkańców jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach 
płatności. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto podatnika. 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KOSAKOWO

WTOREK 15 MARCA 2016 ROKU 
(SUCHY DWÓR, KAZIMIERZ, DĘBOGÓRZE WYBUDOWANE, POGÓRZE, DĘBOGÓRZE)

CZWARTEK 17 MARCA 2016 ROKU 
(REWA; MOSTY,  MICHELINKI; PIERWOSZYNO; KOSAKOWO)

Odpady należy wystawić przed posesję 
do godziny 7:00 

w dniu odbioru lub dzień wcześniej!

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: 

                                                                                                              

+
 

Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, duże AGD, ramy okienne, drzwi, lampy,      
karnisze, kanistry + opony 

NOWY AMBULANS SPECJALISTYCZNY DLA PUCKIEGO SZPITALA
Jest to pierwsza z dwóch nowych karetek dla Szpitala Puckiego, która została 
zakupiona dzięki dotacji Wojewody Pomorskiego. Nowa karetka to fabrycznie 
nowy Mercedes Sprinter 319 z 2015 roku. Przedział medyczny jest klimatyzowany 
i posiada nowoczesną zabudowę, centralną instalacją tlenową, wyposażoną w sprzęt
spełniający wszystkie niezbędne wymogi. Są to m.in. wysokiej klasy defi brylator 
z dodatkowymi funkcjami: pulsoksymetrem, kapnometrem, ciśnieniomierzem, nosze oraz 
respirator. Karetka ta zastąpi poprzedni ambulans Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa 
Medycznego, używany do tej pory przejdzie na Zespół Podstawowy, a ten z Podstawowego 
– jako najbardziej wyeksploatowany ze wszystkich samochodów pracujących w Systemie 
Ratownictwa Medycznego w Pucku, będzie poza sezonem letnim ambulansem asekuracyjnym, 
a latem będzie stanowił Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego we Władysławowie.
W planach jest zakup drugiego ambulansu, na który złożyli się m.in. przedsiębiorcy z Powiatu Puckiego. Do eksploatacji ma trafi ć najpóźniej 
w czerwcu tego roku. Nie jest wykluczone, że i wcześniej.

NOWY PODRĘCZNIK DO NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO 
DLA KLASY V  –„Z KASZËBSCZIM W SZKÒLE”

3 lutego 2016 r. w Żukowie odbyła się promocja nowych publikacji do nauczania 
języka kaszubskiego i historii regionu w szkołach. Miło nam poinformować, że wśród 
autorów publikacji są mieszkanki gminy Kosakowo. Panie Lucyna Sorn i Aleksandra Pająk 
napisały kolejny podręcznik do nauki języka kaszubskiego dla klasy V - „Z kaszëbsczim 
w szkòle”. 
Recenzentem podręcznika jest Pani Danuta Pioch, która wyraziła w Żukowie sporo 
pozytywnych opinii na temat publikacji i zachęciła do korzystania z jego zasobów. 
Warto podkreślić, że autorki zamieściły w podręczniku kilka zdjęć związanych z naszą 
gminą, np.: zdjęcia kapliczek i stacje Drogi Krzyżowej z Kosakowa. Do podręcznika została 
załączona płyta CD z nagraniami dialogów, legend, wyliczanek i pieśni wykonanych przez 

Zespół „Kosakowianie”. Nad realizacją nagrań i przygotowaniem płyty 
czuwał p. Tadeusz Korthals. Podręcznik wydany 

został przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, 
Gdańsk.

90 urodziny
Życzenia zdrowia i szczęścia skła-
damy Paniom Bronisławie Kaszuba 
z Dębogórza oraz Joannie Markowc 
z Rewy. Oczywiście, jak zawsze 
pamiętaliśmy i z tej wyjątkowej 
okazji jubilatki odwiedził wójt oraz 
sołtys Rewy Marcin Kopitzki.

JUBILEUSZ
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JUBILEUSZE  PIĘĆDZIESIĄTEJ  ROCZNICY 

POŻYCIA  MAŁŻEŃSKIEGO
8 lutego br. w Restauracji „Kaszubska” 

w Kosakowie odbyła się uroczystość z okazji 
jubileuszy pięćdziesiątej rocznicy zawarcia 
związku małżeńskiego – Złotych Godów. 
Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy 
i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół 
wiekiem rodziny doceniany jest i honorowany 
przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji Jubilatów dokonał Wójt Gminy Jerzy Włudzik.
Były gratulacje, kwiaty, życzenia. Jubilaci wraz z medalami otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz kosze słodkości. Jubileusz Złotych 
Godów obchodziły następujące pary:

WYDARZENIA 
KULTURALNE

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI BURSZTYNOWE KLUCZE 2016
29 stycznia 2016r. w hali POSM w Pucku odbył się fi nał VIII edycji Powiatowego 

Festiwalu Piosenki Bursztynowe Klucze. Organizatorem imprezy jest I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Festiwal skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych powiatu puckiego, mających uzdolnienia wokalne. W eliminacjach, udział wzięło 
46 uczestników. Jury wyłoniło „szczęśliwą 18-tkę” (8 uczniów szkół gimnazjalnych i 10 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych), którzy zaprezentowali się podczas fi nału. Każdy z fi nalistów zaśpiewał 
jedną piosenkę musicalową, gdyż taki był temat 
przewodni tegorocznej edycji. Wszyscy wokaliści 
mieli szansę „podszlifować” wykonywane 
przez siebie utwory podczas warsztatów 
wokalnych, które prowadziła Weronika Korthals. 
Z gminy Kosakowo na scenie zaprezentowały się:

W KAT. SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH: Klara 
Filar – „Modlitwa”, Magdalena Mikulska – 
„(Somewhere) Over the Rainbow”
W KAT. SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: Dominika 
Eliasz – „Szyba”.
Statuetki Bursztynowych Kluczy trafi ły do Marty 
Tomczyńskiej z Pucka (kat. gimnazjum)  i do naszej reprezentantki Dominiki Eliasz (kat. szkół ponadgimnazjalnych).
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy fi naliści – pamiątkowe upominki.

1. Maria i Kazimierz Zielińscy – Rewa
2. Eugenia i Ryszard Borowiak – Kosakowo
3. Krystyna i Ryszard Frąszczak – Suchy Dwór
4. Janina i Tadeusz Gorczyńscy – Rewa
5. Stanisława i Kazimierz Hoppe – Suchy Dwór

6. Gertruda i Paweł Kerszka – Pierwoszyno
7. Agnieszka i Günter Wysoccy – Dębogórze
8. Zofi a i Jan Wróblewscy – Mosty
9. Celina i Jerzy Zahor – Mosty.

Z tej wyjątkowej okazji prosimy przyjąć także życzenia od redakcji biuletynu. 

Życzymy wielu jeszcze wspaniałych lat razem.
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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY 
KASZUBSKIEJ

W czwartkowy zimowy wieczór, 28 stycznia br. kosakowska Checz 
pobrzmiewała kaszubską poezją i prozą w wykonaniu młodych recytatorów 
z Wierzchucina, Ręboszewa, Władysławowa, Chałup, Chłapowa, Jastrzębiej 
Góry, Dzierżążna, Goręczyna, Sitna, Rumi, Dębogórza oraz Mostów. Członkowie 
Jury (Weronika Korthals – przewodnicząca, znana kaszubska piosenkarka, 
muzyk; Danuta Tocke – z ramienia ZKP, działaczka kaszubska, animatorka 
kultury; Jadwiga Piernicka – przedstawicielka kosakowskiej Biblioteki, pisarka 
i działaczka kaszubska; Lidia Mikulska oraz Krzysztof Stromski – najlepsi aktorzy 
Gminy Kosakowo w 2015 r.) mieli niezwykle trudne zadanie, bowiem nie 
brakowało intrygujących i zaskakujących interpretacji. Poniżej przedstawiamy listę 
wyróżnionych: 

Wyróżnienie Specjalne Weroniki Korthals – Kinga Rasch (Ręboszewo)
Wyróżnienie Specjalne Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo – Marlena Miszewska 
(Dębogórze)
Wyróżnienie Specjalne ZKP oddział Dębogórze-Kosakowo – Mateusz Formela (Sitno)
Kat. uczniowie szkół podstawowych kl. I-III - I miejsce Pola Kostuch (Dzierżążno)
Kat. uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI - I miejsce ex aequo: Mateusz Oberzig 
(Władysławowo), Anna Lachs (Jastrzębia Góra). Nasz mieszkanka Oliwia Kreft 
(Dębogórze) otrzymała wyróżnienie.
Kat. uczniowie szkół ponadpodstawowych – I m. Laura Witza (Wierzchucino). 
Organizatorzy: pragną podziękować wszystkim uczestnikom za estetyczne emocje, 
opiekunom za przygotowanie podopiecznych., a gościom – za stworzenie niepowtarzalnej 
atmosfery artystycznego i kaszubskiego święta. Wieczór prowadził Karol Dettlaff . 

Z ŻYCIA SOŁECTW
Wieś Dębogórze - 4 lutego na Wieczorku przy kawie 

spotkali się seniorzy z Dębogórza oraz Gminnego Koła 
Emerytów i Rencistów. Nie zabrakło tańców przy skocznej 
muzyce, a wśród gości – prezesa puckiego oddziału PZ 
ERI Eugeniusza Podolaka. Organizatorami imprezy byli 
Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze oraz Polski Związek 
Emerytów Rencistów Gminy Kosakowo.

Z kolei 8 marca w godz. 17.00-19.00 Sołtys 
i Rada Sołecka wsi Dębogórza wraz z Gminnym Kołem 
Emerytów i Rencistów organizują Wieczorek z okazji Dnia 
Kobiet. Wieczorek odbędzie się w Domu Kaszubskim 
w Dębogórzu w godz. 17.00-19.00. 
Serdecznie zapraszamy. 

BURSZTYNOWA KOGA 2015
4 lutego, podczas uroczystej gali w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie 

przyznano dla najlepszych organizacji pozarządowych Bursztynowe Kogi za rok 
2015. Wyróżnienie w wysokości 1000 zł otrzymało m.in. Zrzeszenie Kaszubsko – 
Pomorskie Oddział Dębogórze/Kosakowo. Serdecznie gratulujemy jej członkom.
Wyróżnienia wręczyły obecne na gali członkinie Kapituły Bursztynowej Kogi – 
Katarzyna Jabłońska i Barbara Mudlaff  z przewodniczącą Kapituły Aliną Merchel, 
także członkiem Zarządu Powiatu Puckiego. 
Nagrody BURSZTYNOWEJ KOGI 2015 otrzymały:
 Klub Sportowy Klif Chłapowo – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 

fi zycznej
 Spółdzielnia Socjalna DALBA – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie wsparcia 

osób niepełnosprawnych
 Rada Gminna Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Puck, Krokowa, Miasta Władysławowa 

–  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promocji Powiatu Puckiego i turystyki.
Nagrodę specjalną Starosty Powiatu Puckiego za działalność na rzecz społeczności 
lokalnej otrzymało Puckie Hospicjum pod wezwaniem Św. Ojca Pio. Przyznano 
również wyróżnienia Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewody 
Pomorskiego, które wręczał Starosta Pucki – Jarosław Białk. Natomiast nagrody 
główne czyli Bursztynowe Kogi wręczyli wspólnie starosta oraz Przewodniczący 
Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych – Janusz Golisowicz.
Podczas gali Bursztynowej Kogi wystąpił kabaret kaszubski Werblińśczi Śliwczi, 
a gwiazdą wieczoru był zespół Riverboat Ramblers Swing Orchestra. Całość 
prowadziła Anna Padée-Kruszczak.
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B I B L I OT E K A  /  Z  ŻYC I A  S Z K Ó Ł

BIBLIOTEKA 
GMINNA

„MISTYKA CODZIENNOŚCI II” - 11 lutego 2016 r. Gminna Książnica znów miała 
przyjemność gościć w swych murach liczne grono miłośników sztuki. Tego dnia miało 
miejsce uroczyste otwarcie wystawy malarskiej pt. „Mistyka codzienności II”. Autorka 
prac – Maria Sułkowska - to mieszkanka Rumi, absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej 
ASP w Gdańsku, prezes prężnie działającego Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” w Rumi (z 
którym kosakowska Biblioteka współpracuje). W swoim dorobku artystycznym ma 5 wystaw 
indywidualnych oraz kilkadziesiąt zbiorowych.

Zachęcamy do odwiedzenia wystawy, która potrwa do 11 marca włącznie. 

„SKARB” - W Gminnej Bibliotece 
można oglądać niezwykłą wystawę – 
kowalstwo artystyczne Zenona Krężel, 
którego kuźnia mieści się w Mostach. 
Ekspozycja, której fragment został 
ujęty na zdjęciu, nosi tytuł „Skarb”.
Czegoś takiego jeszcze u nas nie było! 

ZAPRASZAMY!

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA WERNISAŻ
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna 
Necla zaprasza serdecznie na wernisaż wystawy 
malarskiej zatytułowanej „Symfonia przyrody”, 
który odbędzie się 15 marca 2016 r. o godz. 17:00 
w budynku Biblioteki. Autorka prezentowanych 

prac to Brygida Śniatecka – mieszkanka Redy, trzykrotna uczestniczka plenerów 
malarskich organizowanych w gminie Kosakowo.

Ekspozycja będzie czynna do 19 kwietnia włącznie w godzinach otwarcia 
Biblioteki.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespól Szkolno-Przedszkolny i Schroniska Młodzieżowego 

w Dębogórzu

Bal Karnawałowy - 5 lutego b.r. odbył 
się bal karnawałowy przedszkolaków 
w Zespole Szkolno Przedszkolnym w 
Dębogórzu. W tym dniu sala gimna-
styczna w szkole zamieniła się 

w zaczarowaną krainę pełną wróżek, 
czarodziejów, księżniczek, kowbojów 
i innych barwnych postaci z bajek.
Imprezę poprowadziły panie, które od 
pierwszych taktów skocznej muzyki 
zagrzewały dzieci i ich opiekunów 
do wspólnej zabawy. Przedszkolaki, 
śpiewając wszystkie muzyczne hity, 
zapewniły fantastyczną atmosferę 
podczas balu. Odbyły się także konkursy, 
w których dzieci chętnie uczestniczyły. 

III Festiwal Piosenki Romantycznej – zaproszenie - Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu 
oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
zapraszają 8 marca 2016r. do Domu Kultury w Pierwoszynie i wzięcia udziału 
w III Festiwalu Piosenki Romantycznej Konkurs odbywa się w następujących kategoriach 
wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. 
Karta zgłoszeń, regulamin dostępne są na www.spdebogorze.edupage.org
Honorowy patronat nad festiwalem objął Wójt Gminy Jerzy Włudzik. 
Zapraszamy do udziału!

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ
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III Festiwal Kolęd Obcojęzycznych - 21 stycznia w Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbył się III Festiwal Kolęd Obcojęzycznych. Dzieci zaprezentowały się wspaniale.
Klasy 1-3: Julia Król „Cicha noc” po angielsku - I miejsce, Zespół „Dzwoneczki” -„Jingle 
Bels Rock” - I miejsce;
Klasy 4-6: Zespół „Dębogorskie kwiatki” - „W stajeneczce narodzone”- po kaszubsku - 
I miejsce, Oliwia Kreft-”Cicha noc”- po kaszubsku- II miejsce, Zespół „ Snowfl akes”-” 
We wish you, a Merry Christmas”- II miejsce, Natalia Mikołajewska-” Last Christmas”- 
III miejsce.

Międzyszkolny Konkursu Kolęd „Zaśpiewaj Jezusowi” - 27.01. odbył się w naszej 
szkole Międzyszkolny Konkursu Kolęd „Zaśpiewaj Jezusowi”. Organizatorem konkursu 
była Pani Dyrektor Halina Foltynowicz, Ks. proboszcz Jan Grzelak oraz Ks. Tomasz 
Jereczek.
Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalne śpiewając z podkładami 
muzycznym oraz a capella. Można było usłyszeć wiele pięknych kolęd i pastorałek, 
począwszy od tych tradycyjnych, śpiewanych na co dzień w czasie świątecznym itych 
mniej znanych. Jury oceniając uczestników brało pod uwagę wybór utworu i stopień jego 
trudności, rytm, zachowanie melodii i ogólne wrażenie artystyczne. Ogółem wzięło 
udział 36 rożnych wykonawców.
W kategorii zespoły
I miejsce -”Dębogorskie kwiatki”-W stajeneczce narodzony”
II miejsce - Chór Szkolny z Dębógorza”-„Do szopy hej pasterze”
Wyróżnienie- „Śnieżynki”-„Dzisiaj w Betlejem”
W kategorii soliści
II miejsce- Aleksandra Junak-„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
II miejsce- Oliwia Kreft-„Kocham Cię Jezu”
III miejsce- Natalia Mikołajewska-„Gdy śliczna panna”
III miejsce -Jula Król-„Cicha noc”
Wyróżnienie- Agata Szefka-„Dzisiaj w Betlejem”, Julia Ścibor „świeć gwiazdeczko”.

Festiwal Piosenki Naszych Dziadków - 5 lutego w Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbył się Festiwal Piosenki Naszych Dziadków. Naszą szkołę reprezentowali: - I - III 
Maciej Kowalski i Amelia Kata; - IV - VI Natalia Mikołajewska, Julia Myszk, Aleksandra 
Junak i Oliwia Kreft. Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zdobyła Natalia 
Mikołajewska z piosenką Anny Jantar „Staruszek świat” a drugie Aleksandra Junak 
z piosenką Maryli Rodowicz „Pszczoły na wrotkach”. Serdecznie gratulujemy!!!

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Podsumowanie semestru 2015/2016 w SP Pogórze - 
uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Pogórzu osiągnęli 
po I semestrze roku szkolnego 2015/2016 średnią ocen 5,04 
– to niesamowity rekord! Aż 110 uczniów zdobyło średnią 
ocen 4,75 i więcej! Najlepszymi w poszczególnych klasach 
okazali się : IVa - Karolina Gruchała i Jan Rudnicki - 5,82 , IVb- 
Martyna Ossowska - 5,91, IVc- Piotr Skierka - 5,91, Va- Zuzanna 
Polańska - 5,91, Vb- Zuzanna Napierała - 5,91, Vc- Stanisław 
Hudak - 5,73, VIa - Jakub Polański - 6,00 , VIb- Natalia Krasowska 
i Agata Wierzbicka - 5,91. Wspaniałą nagrodą dla nas jest fakt, 
że uczniowie bardzo chętnie przychodzą do szkoły - spośród 
wszystkich klas I-VI aż 70 osób uzyskało frekwencję 100%.

Certyfi kat „Łowcy talentu” - Szkoła Podstawowa w Pogórzu 
otrzymała wspaniałe wyróżnienie. Został jej nadany certyfi kat 
„Łowcy talentów”. Jest to docenienie licznych sukcesów 
naukowych i wychowawczych Szkoły Podstawowej w Pogórzu. 
Gratulacje dla uczniów, grona pedagogicznego oraz rodziców. 
Życzymy kolejnych sukcesów!
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Matematyczni Mistrzowie Polski z Pogórza - w listopadzie odbył się 
ogólnopolski konkurs Alfi k matematyczny, w której wzięli także udział uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej z Pogórza. Organizatorzy konkursu ogłosili wyniki. 
Uczeń klasy IIb - Maciej Markowski osiągnął niesamowity sukces. Zajął pierwsze 
miejsce w woj. pomorskim i pierwsze miejsce w kraju wśród uczniów klas drugich, 
a było ich 13 392. 
Maja Kobylińska z klasy IIa uplasowała się na miejscu czwartym w naszym 
województwie i 102 w kraju. Najlepszy wśród uczniów klas trzecich był Bartosz 
Chwedyna z IIIa, wśród uczniów klas czwartych Piotr Skierka z IVc. Wśród 
piątoklasistów najlepszy był Filip Dąbkowski z Va, a wśród szóstoklasistów 
Agata Wierzbicka z VIb. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Dzień otwarty w Pogórzu - Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, 
Uczniowie oraz Rodzice Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
zapraszają wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty, który 
odbędzie się 15 marca 2016 roku w godzinach od 16:00 do 
18:00. Podczas spotkania na przyszłych uczniów czekać będą 
w poszczególnych salach atrakcje, a dla rodziców specjalna oferta 
Akademii Rodzica oraz możliwość złożenia w Sekretariacie 
dokumentów rekrutacyjnych. Zapraszamy do Pogórza!

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mostach

Lekcja regionalna

W dniu 14 stycznia w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia z udziałem gości - członków 
Zrzeszenia Kaszubskiego z Dębogórza: Państwa Franciszki i Franciszka Sornów 
oraz Małgorzaty Miszewskiej.

Celem zajęć było przedstawienie regionu Kaszub. Dzieci podczas zajęć zapoznały się 
ze strojem kaszubskim, zwrócono uwagę 
na różnice we wzorach z powiatów: 
wdzyckiego, puckiego i wejherowskiego.

Dzieci miały również możliwość 
zapoznania się z instrumentami muzy-
cznymi: burczybasem i diabelskimi 
skrzypcami. Instrumenty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, gdyż była możliwość sprawdzenia swoich zdolności muzycznych 
z wykorzystaniem tych  oryginalnych instrumentów. 

W czasie zajęć wystąpił zespół „Jantarki”. Zespół zatańczył tańce po kaszubsku i ukraińsku. 
Na koniec zaśpiewano Marsz Kaszubski, który jest uważany za hymn Kaszubów. 
Kończąc zajęcia podziękowano gościom za przybycie, oraz wręczono drobne upominki.

 Gimnazjum w Kosakowie
Festiwal Kolęd Obcojęzycznych i Pieśni Świątecznych - w czwartek 21 stycznia odbyła się w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie. III edycja Festiwalu Kolęd Obcojęzycznych i Pieśni Świątecznych. 

Organizatorem Festiwalu jest Gimnazjum w Kosakowie, a honorowy patronat nad Festiwalem objął Dyrektor Gimnazjum Adam Pop. 
Festiwal poprowadziły uczennice z klasy artystyczno-językowej z Gimnazjum w Kosakowie: Julia 
Suchowy i Iga Pek.
Na festiwalu swoje talenty wokalne zaprezentowali uczniowie kategoriach: kl. I-III, kl. IV-VI oraz 
uczniowie z Gimnazjum.

Wójt Gminy Jerzy Włudzik główną nagrodę- Grand Prix Festiwalu wręczył zespołowi z klasy 
artystyczno-językowej z Gimnazjum w Kosakowie: Klarze Filar, Magdzie Mikulskiej, Justynie 
Gapińskiej i Wiktorii Ossowskiej za piękne wykonanie a cappella piosenki świątecznej White Winter 
Hymnal. Uczennice pod opieką p. Magdy Stenki i p. Agnieszki Król prawie dorównały oryginalnemu 
wykonaniu utworu.
Laureatami Festiwalu zostali następujący uczniowie i zespoły: 
I miejsce – Julia Król, I miejsce-zespół Dzwoneczki z Dębogórza, 
II miejsce –  Maja Kolubińska ( przedział wiekowy I- III);
I miejsce –  Zuzanna Polańska, I miejsce – zespół Dębogórskie Kwiatki z Dębogórza, II miejsce- 
zespół Snowfl akes z Dębogórza, 
II miejsce –  Oliwia Kreft, III miejsce- Natalia Mikołajewska( przedział wiekowy IV-VI). 
Wyróżnienia odebrały: Patrycja Grela, Zuzanna Szleszyńska, Zuzanna Przybyłowska, Nikola 
Krzyszczak, Marysia Dyś, Zuzanna Kurgan, Oliwia Banaszak, Zofi a Wojciechowska, Adrianna 
Gulczyńska, Kinga Mleczek , Kornelia Krysiak, Aleksandra Śmieszek, Wiktoria Ossowska i Justyna 
Gapińska. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich instruktorzy odebrali 
z rąk wójta dyplomy z podziękowaniem za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do festiwalu. 
Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesów!
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Nadanie imienia - 9 lutego 2016 roku w Gimnazjum w Kosakowie odbyła się 
uroczystość nadania imienia Bogdana Kamieńskiego szkolnej pracowni historyczno – 
żeglarskiej. Patron pracowni pan Bogdan Kamieński to wyjątkowa i zasłużona postać dla 
całego Pomorza, w szczególności zaś dla naszego regionu.Kapitan żeglugi wielkiej oraz 
prezes Gdańskiego Związku Żeglarskiego.Dla młodzieży z naszej gminy zasłużył się 
szczególnie, ponieważ był On inicjatorem wprowadzenia bezpłatnych zajęć z żeglarstwa 
oraz innych form sportów wodnych. To dzięki panu Bogdanowi młodzi mieszkańcy 
naszej gminy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych. 

W związku z obchodami święta matematyki w dniu 11 marca 2016 roku uczniowie 
zaproponowali, by następna szkolna pracownia otrzymała swojego patrona. Będzie 
nim Stefana Banach (jeden z największych polskich matematyków, przedstawiciela 
lwowskiej szkoły matematycznej).

‚Book-crossing’ w Świetlicy Regionalnej w Suchym Dworze
Gorąco zapraszamy do korzystania z nowo otwartej biblioteki w Świetlicy Regionalnej w Suchym Dworze, która działa na zasadzie 
‚BOOK-CROSING’, czyli podaj dalej-podziel się książką.

‚BOOK-CROSING’ to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa ciesząca się ogromną popularnością 
w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Idea nieodpłatnego przekazywania książek narodziła się w 2001 roku, jej inicjatorem 
był programista komputerowy, Ron Hornbaker. W świetlicy w Suchym Dworze poza tą niekonwencjonalną metodą, przynoszenia 
w miejsce wypożyczanej- innej pozycji, można również wypożyczyć książkę na klasycznych zasadach lub skorzystać z czytelni.

W zbiorach nowo powstałej biblioteki można znaleźć m.in.: literaturę angielską w oryginale, poradniki, albumy, słowniki, szeroki wybór 
lektur, bibliografi e, powieści, kryminały, fantastykę, romanse, literaturą klasyczną.

UKS LIDER DĘBOGÓRZE NA TURNIEJU 
W TCZEWIE

W niedzielę 24 stycznia drużyna LIDERA Dębogórze, 
rocznik 2008, wzięła udział w turnieju  piłki nożnej 
organizowanym przez UKS ORŁY Tczew.Nasi chłopcy 
zaprezentowali się bardzo dobrze i całe rozgrywki 
zakończyli z 6 zwycięstwami i 2 remisami. Zdobyli 16 
bramek i stracili tylko 3. Na zakończenie turnieju wszyscy 
otrzymali medale i dyplomy oraz puchar dla drużyny. 

ZIMOWA LIGA FUTSALU 2015/2016 – KIBOL CUP 2016 
W Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach trwają rozgrywki Zimowej 

Ligi Futsalu o Puchar Wójta i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Na kolejkę  przed zakończeniem halowych zmagań wiadomo już, że tytuły mistrza i wicemistrza 
gminy przypadną obu drużynom z Rewy (Delfi nowi Rewa i Rewie), które bezpośrednio 

kwalifi kują się na XI Mistrzostwa Powiatu w Futsalu o Puchar Starosty – Kibol Cup 2016 (OPO Cetniewo we Władysławowie, 
w niedzielę 6 marca 2016 r. od godz. 9.00). Mimo porażki w przedostatniej kolejce z Rewą, Dębogórze Wybudowanie utrzymało trzecią 
lokatę (mając w dorobku tyle samo punktów, co czwarte AP Mosty) i liczyć będzie na jedną z czterech „dzikich kart” uprawniających do 
udziału w tegorocznym Kibol-Cup.

Prowadzenia w klasyfi kacji najlepszych strzelców bronił będzie  w ostatniej kolejce (13 lutego 2016 r.) Sebastian Karnat z Rewy 
(21 goli), mając przewagę zaledwie 1 bramki nad Przemysławem Nylcem z AP Mosty i 2 – nad Tomaszem Lewańczykiem z Dębogórza 
Wybudowania; w klasyfi kacji Fair Play prowadzi natomiast drugi zespół z Dębogórza Wybudowania – FC Reset.
Bieżące wyniki i tabele Zimowej Ligi Futsalu 2015/16 o Puchar Wójta – kosakowo.pl/rkis/liga
Informacje o zbliżającym 
się Turnieju Kibol-Cup 
2016 o Puchar Starosty – 
cup.kibol.pl
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SZTORM MOSTY-CUP 2016 – ROCZNIK 2008 I MŁODSI - 6 lutego w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Mostach miał miejsce turniej „Sztorm Mosty-Cup 2016” – rocznik 2008. W zawodach wzięło udział 8 drużyn: Akademia Piłkarska LG, 
Arka Gdynia, Arka II Gdynia, Gedania Gdańsk, Jaguar Gdańsk, Pogoń Lębork, UKS Jedynka Reda i GKS Sztorm Mosty. Rozegrano 28 meczów 
systemem „każdy z każdym”, a na zakończenie zawodów Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik i prezes GKS Sztorm Mosty Antoni Wica 
wręczyli wszystkim zawodnikom pamiątkowe medale i upominki. Organizatorzy dziękują wszystkim rodzicom i opiekunom za pomoc 
i zaangażowanie w organizacji turnieju, a także gorący doping w czasie meczów.

Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi zapisy do drużyn juniorskich piłki nożnej 
(szczegółowe informacje pod podanymi numerami telefonów u trenerów poszczególnych 
roczników):
- rocznik 2010/2011 – Michał Michalski (tel. 507 625 650, 
  sztormmosty2010.futbolowo.pl),
- rocznik 2008/2009 – Marek Hebel (tel. 512 375 925, sztormmosty2008.futbolowo.pl),
- rocznik 2006/2007 – Adam Mackiewicz (tel. 660 819 182, 
   sztormmosty2006. futbolowo.pl),
- rocznik 2004/2005 – Paweł Formella (tel. 608 272 212, 
   sztormmosty2004.futbolowo.pl).

YACHT CLUB REWA – PODSUMOWANIE SEZONU
Specyfi czne nadmorskie położenie naszej Gminy sprawia, że mamy dostęp do różnego rodzaju akwenów: na zachód 

od szperka dominuje zafalowanie jeziora, podczas gdy po przepłynięciu głębinki napotykamy zafalowanie morskie. 
Takie warunki przyrodnicze to swoisty ewenement. Już od sześciu lat, dzięki działalności Yacht Clubu RewA (wcześniej 
Rewskiej Szkuty), możemy mówić o otwarciu się Gminy Kosakowo na morze. Działacze Klubu zmagają się z licznymi 
mitami i stereotypami dotyczącymi żeglarstwa: nie jest prawdą, że każde wyjście w morze wiąże się z zagrożeniem – 

niebezpieczeństwo pojawia się wówczas, gdy ktoś nieprzygotowany przecenia swoje umiejętności. 

Żeglarstwo nie jest sportem drogim – a już na pewno nie w Gminie Kosakowo, w której młodzież żegluje za darmo; niekoniecznie 
musi być sportem elitarnym: nie, może być i powinno być powszechnym. Zmagania z wodnym żywiołem pod żaglami uczą nie tylko 
samodyscypliny, ale nade wszystko odpowiedzialności i współpracy z innymi; pożytki wychowawcze dla młodzieży są zatem ewidentne. 
Z Gminy Kosakowo udało się pozyskać granty na kurs żeglarski, Program Edukacji Żeglarskiej Dzieci i Młodzieży, prowadzenie sekcji 
wyczynowej. Jak co roku, również w 2015 r. dużo działo się w klubie, m.in.: wybrano nowy Zarząd, zorganizowano wyjazd narciarski, 
przeprowadzono szkolenia dla dzieci z Gminy Kosakowo (71 z podstawówek, 45 z gimnazjum, 29 ze szkół średnich) oraz kurs żeglarski 
(patenty zdobyły 74 osoby) i motorowodny (91), zorganizowano kolonie dla 128 osób. Od 2016 r. nową propozycję żeglarsko-kulturalną 
stanowią Wieczory Żeglarskie – spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, wspólne śpiewanie szant. 
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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 Profi laktyki 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.

- Akademia Piłkarska „Sokół Kosakowo”: 81-198 Pogórze.

ROZPOCZYNASZ / WZNAWIASZ 
WYKRE LASZ / ZAWIESZASZ
prowadzenie pozarolniczej 
dzia alno ci gospodarczej
Przeczytaj koniecznie!

Informacja dla p atników sk adek 
Przypominamy, e rozpoczynaj c lub wznawiaj c dzia alno  gospodarcz , 

jeste  jako p atnik sk adek zobowi zany z o y  deklaracj  rozliczeniow  ZUS DRA.

Je li rozpoczynasz lub wznawiasz dzia alno  od pierwszego dnia danego 
miesi ca, jako p atnik sk adek z ó  za ten miesi c deklaracj  rozliczeniow  
ZUS DRA z pe nymi sk adkami. 

Je li rozpoczynasz lub wznawiasz dzia alno  w trakcie miesi ca, to sk adasz 
za ten miesi c deklaracj  rozliczeniow  ZUS DRA z pomniejszonymi proporcjo-
nalnie sk adkami na ubezpieczenia spo eczne i Fundusz Pracy oraz pe n  kwot  
sk adek na ubezpieczenie zdrowotne. Za nast pny miesi c natomiast zobowi zany 
jeste  z o y  deklaracj  rozliczeniow  ZUS DRA z pe nymi sk adkami. 

Na podstawie tak z o onych dokumentów ZUS b dzie móg  sporz dza  za Ciebie 
dokumenty rozliczeniowe za nast pne miesi ce.

Je li wykre lasz lub zawieszasz dzia alno  w trakcie miesi ca, jako p atnik 
sk adek z ó  za ten miesi c deklaracj  rozliczeniow  ZUS DRA.

Je li wykre lasz lub zawieszasz dzia alno  od pierwszego dnia nast pnego 
miesi ca i jeste  zwolniony ze sk adania ZUS DRA, Zak ad sporz dzi za Ciebie 
dokumenty rozliczeniowe za ostatni miesi c prowadzonej dzia alno ci.

ZAK AD UBEZPIECZE  SPO ECZNYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998  r. o systemie ubezpiecze  spo ecznych (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 121 z pó n. zm.).

Sk ad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2023/15

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

Ś.p.

Edward Brechelka z Pierwoszyna, lat 56
Henryk Damaszk z Dębogórza, lat 60

Ewa Gizińska z Pogórza, lat 61
Jan Miąsko z Pierwoszyna, lat 56

Jadwiga Mudlaff z Dębogórza, lat 91
Elżbieta Szmukała z Dębogórza Wybudowania, lat 97

Kazimierz Wądołowski z Pogórza, lat 86
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K A L E N D A R Z  I M P R E Z

KALENDARZ IMPREZ MARZEC- KWIECIEŃ
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

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 09:00 III Festiwal Piosenki 

Romantycznej

Wójt Gminy
ZS-PiSSM w Dębogórzu
MPiMP-P w Wejherowie

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Wt, 
08.03.2016 17:00 Dzień Kobiet -wsi Dębogórze

Sołtys i Rada sołecka wsi Dębogórze, 
Polski Związek Emerytów i Rencistów 

gm. Koła w Kosakowie

Dom Kaszubski 
w Dębogórzu

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

w Kosakowie

Pt, 11.03.2016 12:00
Nadanie imienia Stefana 

Banacha sali matematycznej 
Gimnazjum w Kosakowie

Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum 
w Kosakowie

So, 
12.03.2016 16:00 Weronika Korthals „On” - 

wiersze ks. Jana Twardowskiego 
Weronika Korthals

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
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

Wt, 
15.03.2016 17:00

Wernisaż wystawy malarstwa 
Brygidy Śniateckiej

„Symfonia przyrody”
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Wt, 
19.03.2016 14:00 KIERMASZ WIELKANOCNY ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów 

w Kosakowie

Cz, 
24.03.2016 – Wiosenna przerwa świąteczna: 

24.03.2016 – 29.03.2016 – Szkoły w Gminie Kosakowo

KWIECIEŃ 2016

Śr, 05.04.2016 09:00 Sprawdzian szóstoklasisty Szkoły w Gminie Kosakowo Szkoły w Gminie Kosakowo

Pn, 18.04 - 
Śr, 20.04.2016 09:00 Egzaminy gimnazjalne Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum 

w Kosakowie

Pt, 15.04.2016 18:00
Teatr Młodzieżowy Gminy 

Kosakowo:
„80 wysp i jeden świat”

Wójt Gminy
Teatr Młodzieżowy

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Pt, 22.04.2016 14:00 XV Przegląd Pieśni o Morzu 
„Jantarowi Bôt”

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

Pn, 
25.04.2016 09:30 Święto Patrona Wsi Kazimierz: 

Msza Święta w Rumi

Wójt Gminy
Sołtys Kazimierza

Rada Sołecka

Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Św. w Rumi

Pn, 
25.04.2016 17:00

Święto Patrona Wsi Kazimierz: 
Nieszpory przy Kapliczce
i uroczystość w Świetlicy 
Sołeckiej w Kazimierzu

Wójt Gminy
Sołtys Kazimierza

Rada Sołecka

Kapliczka i Świetlica
w Kazimierzu

Wt, 
26.04.2016 10:00 Konkurs Recytatorski Literatury 

Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”
Wójt Gminy

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
Checz Nordowych Kaszubów

w Kosakowie
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Gospodarka odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Kosakowo 
- podsumowanie roku 2015 

 

 Zgodnie z tradycją na początku nowego roku kalendarzowego przekazujemy Państwu sprawozdanie z efektów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych w roku 2015. Wynika z niego, że nauka prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi co roku przynosi coraz 
lepsze efekty. Ilości przekazanych do utylizacji w roku 2015 zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii, tonerów, czy 
niewykorzystanych lub przeterminowanych lekarstw pozwalają stwierdzić, że mieszkańcy gminy znają i rozumieją potrzebę prawidłowego, 
bezpiecznego i zgodnego z obowiazującymi przepisami prawa ich zagospodarowania. Podobnie jak w latach poprzednich, odpady 
niebezpieczne zbierane były w systemach stacjonarnym oraz objazdowym: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbieraliśmy także w ramach organizowanego przez Związek konkursu pt. „Ekspert E.E.-             
czyli w trosce o środowisko” w którym, z wynikiem ponad 700 kg zebranego sprzętu wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Kosakowie. 

 

Z roku na rok ilość odpadów niebezpiecznych zbieranych           
w sposób kontrolowany i bezpieczny wzrasta, co wskazuje, że akcje 
informacyjne na temat bezpiecznego gospodarowania odpadami 
organizowane przez gminę oraz KZG odnoszą pozytywny skutek 
ekologiczny. Jesteśmy przekonani, że w roku 2016 mieszkańcy gminy 
Kosakowo nie zawiodą i efekty zbiórki odpadów niebezpiecznych będą 
jeszcze wyższe. Z pewnością przyczyni się do tego możliwość 
zgłoszenia do odbioru bezpośrednio z domu/mieszkania zużytych, 
kompletnych sprzętów RTV i AGD o wadze min.20 kg. 
 

A czy Ty wiesz gdzie oddać odpady niebezpieczne? Pamiętaj! 
 

Odpady które NIE MOGĄ SIĘ ZNALEŹĆ W KOSZU 
NA ODPADY KOMUNALNE 

GDZIE ODDAJEMY  
WYMIENIONE ODPADY 

Baterie 
Pojemniki w placówkach  handlowych, oświatowych        

i użyteczności publicznej, PZON*, OZON** 

Przeterminowane leki Pojemniki w aptekach, PZON*, OZON** 
Farby, lakiery, termometry, świetlówki itp. PZON*, OZON** 

Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD 
PZON*, OZON** (do rozmiarów TV) 

odbiór bezpośrednio z domu/mieszkania*** 
(sprzęt o wadze min. 20 kg) 

 
*Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych             
„PEKO” Sp. z o.o. przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie  i przyjmuje odpady od mieszkańców od poniedziałku do piątku             
w godzinach 15:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. W przypadku oddawania odpadów niebezpiecznych do PZON nie 
obowiązuje rejonizacja, zatem mieszkańcy mogą korzystać także z pozostałych punktów zlokalizowanych na terenie gmin-członków KZG 
(adresy punktów oraz godziny otwarcia dostępne są na stronie www.kzg.pl zakładka gospodarka odpadami).  
Pod podanym adresem dostępny jest także wykaz punktów w których ustawione są pojemniki na zużyte baterie (placówki oświatowe, 
sklepy, urzędy) oraz na przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa (apteki, przychodnie). 
** Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON), informacje na stronie www.kzg.pl oraz pod numerem: (58) 624 66 11. 
***Odbiór zużytego sprzętu RTV/AGD bezpośrednio z domu/mieszkania, zgłoszenia pod numerem telefonu: (58) 624 66 11. 
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl 

gospodarka odpadami: (58) 624 66 11, dgo@kzg.plochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58) 624 75 15, dos@kzg.pl 

Ilości poszczególnych odpadów 
zebrane w trakcie objazdowej zbiórki**   

- 757 kg zużytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) 
- 1390 kg resztek farb, lakierów  
- 13 kg żarówek/świetlówek i 12 kg aerozoli/gaśnic 
- 583 kg niewykorzystanych/przeterminowanych lekarstw 
- 599 kg zużytych baterii 
- 108 kg zużytych tonerów 
 

OGÓŁEM: 3 462 kg 

Ilości poszczególnych odpadów  
zebrane w punkcie zbiórki w Kosakowie* 
 

- 2210 kg zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (ZSEE) 
- 1571 kg resztek farb, lakierów  
- 120 kg zużytych olei 
- 22 kg zużytych tonerów 
- 33 kg zużytych baterii 
- 20 kg niewykorzystanych/przeterminowanych lekarstw  
 

OGÓŁEM: 3 976 kg 
RAZEM: 7 438 kg 

W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA: 0,6 kg 


