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KOSAKOWO

Czerwiec 2016 r.

NASZE SZKOŁY MAJĄ NAJLEPSZE WYNIKI 
W POWIECIE!

GIMNAZJUM W KOSAKOWIE MA NOWEGO DYREKTORA
W dniu 24 maja 2016r. odbył się konkurs na dyrektora Gimnazjum 

w Kosakowie. To dlatego, że pięcioletnia kadencja dotychczasowego 
dyrektora Gimnazjum upływa z końcem roku szkolnego.Do konkursu 
przystąpiło 6 kandydatów, spośród których Komisja Konkursowa wybrała 
kandydaturę Pani Marzeny Korzeniewskiej. Zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego funkcja dyrektora Gimnazjum w Kosakowie zostanie jej 
powierzona na okres 5 lat, począwszy od 1 września 2016r.   

Pani Marzena Korzeniewska jest nauczycielem z 22 letnim stażem pracy. 
Obecnie pracuje jako pedagog w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni. W swojej 
pracy zajmuje się wieloaspektowymi działaniami w zakresie opieki 
psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczą one takich obszarów jak praca 
opiekuńczo-wychowawcza, profi laktyka, wyrównywanie szans edukacyjnych. 
Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej dla uczniów z defi cytami rozwojowymi, 
w tym obejmuje pomocą uczniów z klas integracyjnych. Jest także mediatorem oraz propagatorem mediacji rówieśniczych 
jako nowatorskiego sposobu rozwiązywania konfl iktów. Teraz swoje doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności 
chce wykorzystać pełniąc funkcję dyrektora Gimnazjum w Kosakowie.

WAKACJE - CZAS ZASŁUŻONEGO  WYPOCZYNKU LETNIEGO
Tego nauczycielom, uczniom i pracownikom administracyjnym szkół życzy Wójt Gminy, 

dziękując jednocześnie za dobrze spełniony obowiązek.   

„Drodzy uczniowie, znając Wasze pasje i chęć działania, 
pewien jestem, iż czeka Was wiele 
wakacyjnych przygód, dzięki którym 
rozwijacie się i poszerzajcie horyzonty.
Bawcie się dobrze i bezpiecznie i wra-
cajcie we wrześniu do swoich szkół.”

 Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik

Wyniki sprawdzianów klas szóstych 
naszych szkół - podobnie jak w poprzednich 
latach – są w powiecie puckim na najwyższym 
poziomie, zarówno w części pierwszej 
(j. polski, matematyka) jak i w drugiej  
(j.angielski). Gratulujemy uczniom i pe-
dagogom! Szczegółowe informacje znajdują 
się na str. 8-9
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UCHWAŁY PODJĘTE NA XXV ZWYCZAJNEJ 
SESJI RADY GMINY KOSAKOWO

W DNIU 19 MAJA 2016 ROKU
1. Uchwała Nr XXV/31/2016 w sprawie wyrażenia woli 

uczestnictwa Gminy Kosakowo w przedsięwzięciu – „Pomorskie 
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana 
Trasa Rowerowa (R-9)”.

2. Uchwała Nr  XXV/32/2016 w sprawie wyrażenie woli uczestnictwa 
Gminy Kosakowo  w przedsięwzięciu – „Rozwój Turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVI 
NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY 

KOSAKOWO
W DNIU 31 MAJA 2016 ROKU

1. Uchwała Nr XXVI/44/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy fi nansowej gminy Kosakowo na 
lata 2016- 2023.  

2. Uchwała Nr XXVI/45/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2016.

OPŁATA TARGOWA
Ponownie informujemy, że Rada Gminy Kosakowo uchwalą 

Nr XIX/103/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku ustaliła dzienną 
stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo, od stanowisk 
wydzielonych dla osób fi zycznych, prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na 
których prowadzona jest sprzedaż detaliczna i hurtowa, w zale-
żności od rodzaju stanowiska
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.    

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest 
prowadzona sprzedaż. Nie ma znaczenia fakt w jakim miejscu 
sprzedaż jest dokonywana (nawet na prywatnym terenie nie 
jest wyłączony obowiązek uiszczenia opłaty targowej,  także za 
prowadzenie działalności handlowej na chodniku, niezależnie od 
ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Opłatę targową 
pobiera się niezależnie od tego czy sprzedaż odbywa się na 
targowisku miejskim prowadzonym przez gminę, inną jednostkę 
zarządzającą targowiskiem, czy też na targowisku prowadzonym 
na terenie prywatnym.
Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki,  które są 
podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami 
opodatkowania położonymi na targowiskach (czyli właścicieli 
gruntów, którzy osobiście prowadzą sprzedaż).  Opłacie targowej 
nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich 
częściach. 

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z momentem 
dokonywania w danym dniu sprzedaży na targowisku. Jest to 
oplata dzienna.
Zgodnie z uchwałą 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 izniczy oraz podobnych wyrobów 
na wyznaczonych stoiskach przyległych do cmentarzy.

Opłatę targową pobierać będzie inkasent, osoba legitymująca 
się upoważnieniem Wójta Gminy, z którą Wójt zawarł umowę 
cywilnoprawną na pobór inkasa. Pokwitowaniem zapłaty będzie 
dowód z kwitariusza przychodowego, który jest drukiem ścisłego 
zarachowania.

KOMUNIKAT PEWIK GDYNIA
Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Kosakowo!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przygotowuje kolejną 
modernizację Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
„Dębogórze”, której celem jest dalsze,  znaczące 
zmniejszenie uciążliwości dla okolicznych 
mieszkańców. 
Niestety w wyniku rozpowszechniania w mediach nieprawdziwych 
informacji, inwestycja ta może zostać wstrzymana!
Planowane prace są kontynuacją zakończonej w 2009 roku dużej, 
kosztownej modernizacji obiektów zapewniających wysoki 
stopień oczyszczania ścieków, co zapewniło, między innymi, możli-
wość turystycznego wykorzystania plaż i kąpieliska w rejonie 
Mechelinek. Zrealizowano również hermetyzację najbardziej 
uciążliwych obiektów wraz z oczyszczaniem pochodzących 
z nich lotnych substancji.
 Naszym zamiarem jest dokończenie modernizacji obiektu, głównie 
ciągu technologicznego przeróbki osadów ściekowych, a także 
hermetyzację pozostałych uciążliwych obiektów, w tym zmieniony 
system składowania popiołów, co winno wyraźnie zmniejszyć 
uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia.

Uprzejmie informujemy, że oczyszczalnia:

• zajmuje się kompleksowo tylko i wyłącznie oczyszczaniem 
ścieków komunalnych wraz z unieszkodliwianiem osadów 
ściekowych, pochodzących z własnego systemu kanalizacyjnego,
w tym ich spalaniem i składowaniem popiołu,

• ściśle przestrzega wymogów wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa i na podstawie posiadanych ważnych pozwoleń, 
w tym na składowanie popiołu,

• podlega systematycznym kontrolom Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku,

• przeprowadza systematycznie badania jakości wody, gruntu 
i powietrza w rejonie oczyszczalni, a także jakości wody w rejonie 
wylotu oczyszczonych ścieków i nie wykazują one przekroczeń 
norm,

• spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków 
oczyszczonych oraz oddziaływania na środowisko.

Informujemy, że przygotowanie tego etapu inwestycji jest 
poważnie spowolnione z powodu braku niezbędnych decyzji 
urzędowych, których wydanie opóźniane jest w związku 
z koniecznością wyjaśniania nieuzasadnionych zarzutów formuło-
wanych przez pojedyncze osoby lub organizacje. 

Z uwagi na liczne pytania o stan sprawy modernizacji 
oczyszczalni, czujemy się w obowiązku powiadomić Państwa 
o bieżącej sytuacji. Bardzo prosimy o zrozumienie.

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  w Gdyni   

WÓJT GMINY KOSAKOWO
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Kosakowo 

na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
zamiany zamieszczonego w Zarządzeniu nr 64/2016 Wójta Gminy 
Kosakowo z dnia 06 czerwca 2016 roku. 
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Kosakowo, oznaczona 
jako działka nr 127/2 o pow. 148m2 obręb Dębogórze została 
przeznaczona do zbycia w trybie zamiany na nieruchomość 
stanowiącą własność osób fi zycznych oznaczoną jako działka nr 
124/1 o pow. 0,0045 ha obręb Dębogórze.
Wykaz wywieszono się na okres od 06.06.2016 r. do 
27.06.2016 r. a wnioski o nabycie w przypadku pierwszeństwa 
wynikającego z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami można składać do dnia 18 lipca 
2016 roku.



3

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem 

Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.
Najbliższe spotkanie z konsultantami LPI FE w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69  odbędzie się  w dniu 05.lipca w godz. 
11.30 -14:30. Informacje na stronie www.kosakowo.pl w aktualnościach.
Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Z uwagi na duże zainteresowanie Funduszami Europejskimi 
wśród mieszkańców Gminy Kosakowo prosimy o zapisywanie się na konsultacje pod numerem telefonu 58572 94 52 (aby uniknąć 
konieczności nadmiernego oczekiwania na konsultacje).

A K T U A L N OŚC I

WÓJT GMINY KOSAKOWO
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Kosakowo 

na tablicy ogłoszeń znajdującej na parterze przy wejściu głównym 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w for-
mie bezprzetargowej stanowiącego załącznik do Zarządzeniu nr 
70/2016 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 13 czerwca 2016 roku. 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kosakowo i przeznaczona 
została do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 
1 roku od 06 lipca 2016 roku do 05 lipca 2017 roku z przezna-
czeniem na urządzenie dojazdu do działki nr 59/1 w Kosakowie. 

Nieruchomość stanowi część działki nr 56/3 obręb Kosakowo 
o pow. 46 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR 
GD2W/00048933/1 ,

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15 czerwca 2016r. do 
dnia 05 lipca 2016r.

WÓJT GMINY KOSAKOWO
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Gminy Kosakowo 

na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
zamiany zamieszczonego w Zarządzeniu nr 64/2016 Wójta Gminy 
Kosakowo z dnia 06 czerwca 2016 roku 

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Kosakowo, oznaczona 
jako działka nr 127/2 o pow. 148m2 obręb Dębogórze została 
przeznaczona do zbycia w trybie zamiany na nieruchomość 
stanowiącą własność osób fi zycznych oznaczoną jako działka nr 
124/1 o pow. 0,0045 ha obręb Dębogórze.

Wykaz wywieszono się na okres od 06.06.2016 r. do 
27.06.2016 r. a wnioski o nabycie w przypadku pierwszeństwa 
wynikającego z zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami można składać do dnia 18 lipca 
2016 roku.

KONKURS MODERNIZACJA ROKU 2015
Miło nam poinformować, że dwa zmodernizowane ostatnio obiekty w naszej 

gminie: Aleja Nadmorska w Mechelinkach oraz zespół obiektów Gimnazjum Gminnego 
wraz z zagospodarowaniem terenu zostały dostrzeżone i docenione przez najbardziej 
liczące się na polskim rynku wydawniczym pisma branżowe i zakwalifi kowane do fi nału 
Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku 2015. 
Celem tego konkursu jest odnotowanie najciekawszych dokonań polskich budowlańców 
w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji w skali ogólnopolskiej. 
Najwyższy laur – statuetka i tytuł „Modernizacja Roku” – jest obiektem pożądania wielu 
zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji.

Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 20 lat. Na wzór Ogólnopolskiego 
Konkursu inicjowane są lokalne konkursy miejskie oraz gminne promujące inicjatywy 

i dokonania lokalne, a także spotkania i seminaria dla laureatów i osób związanych z ideą unowocześniania przestrzeni. Więcej informacji 
o Konkursie znaleźć można na stronie internetowej: http://www.modernizacjaroku.org.pl/
Finałowy etap Konkursu zakłada ocenę obiektów przez ekspertów na podstawie analizy dokumentacyjnej oraz wizji lokalnej. Oprócz tego 
organizowany jest specjalny plebiscyt internetowy Modernizacja Roku 2015 – już teraz można głosować na obiekty z Gminy Kosakowo. 
klikając na powyższy link.

18 – latkowie na szczepienia
Przychodnia Zdrowia w Kosakowie informuje, iż młodzież urodzona w 1998 roku, należąca do tej przychodni proszona 

jest o zgłaszanie się na obowiązkowe szczepienia przeciw tężcowi.

JÓZEF MELZER SOŁTYSEM ROKU 2015
Wieloletnie zaangażowanie Sołtysa Dębogórza w sprawy swojej 

miejscowości zostało zauważone i docenione w skali ogólnopolskiej. 
Milo nam poinformować, że 14 czerwca br. pan Józef Melzer odebrał 
w Senacie RP tytuł Sołtysa Roku 2015, przyznany mu przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów oraz Redakcję Gazety Sołeckiej. 
Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, ich 
postawy obywatelskiej oraz zaangażowania na rzecz rozwoju małych 
ojczyzn. W odbiorze prestiżowego wyróżnienia Józefowi Melzerowi 
towarzyszyła – obok jego małżonki – delegacja z Gminy Kosakowo 
w składzie: Wójt Gminy Kosakowo, Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo oraz Piotr Dymon, przedstawiciel rady sołeckiej  w Dębogórzu. Specjalny List Gratulacyjny wystosował Prezydent 
RP Andrzej Duda.  
Panu Józefowi serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów w pracy samorządowej. 
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DĘBOGÓRZE 
Członkowie Gminnego Koła 

Emerytów Rencistów i Inwalidów 
zostali przez p. sołtys Jadwigę Wrzałek 
zaproszeni do zwiedzenia Muzeum 
pod Dębową Górą w Kazimierzu. Po 
zwiedzaniu i mszy przy kapliczce 
w Kazimierzu wszyscy obecni zostali 
zaproszeni na poczęstunek. Biesiada 
ze śpiewami u Państwa Ireny 
i Franciszka Dzięgielewskich trwała do 
godziny 22:00.

V RODZINNE ZAWODY WĘDKARSKIE 
11 czerwca nad Stawem w Dębogórzu odbyły się Rodzinne Zawody Wędkarskie.

Udział wzięło 19 zawodników. Puchar Wójta Gminy Jerzego Włudzika za najwięcej 
złowionych ryb otrzymała rodzina Korczyńskich (I miejsce),  Puchar Księdza Kanonika 
Jana Grzelaka za największą złowioną 
rybę otrzymała rodzina Zajda  
(II miejsce), Puchar Prezesa Stowa-
rzyszenia Sołtysów i zarazem 
Sołtysa wsi Dębogórze Józefa 
Melzer powędrował do …  Każdy 
zawodnik otrzymał nagrodę i pa-
miątkowy dyplom. Nie zabrakło 
kiełbasek z grilla, słodyczy, kawy, 
herbaty, a także napojów dla dzieci. 
Zawody, nad którymi czuwał sędzia 
główny Krzysztof Janik, okazały się 
świetną integracją dla mieszkańców. 

Z ŻYCIA 
SOŁECTW

VI ZAWODY WĘDKARSKIE 
DLA DZIECI

W sobotę  30 lipca odbędą się po raz 
szósty już Zawody Wędkarskie nad Stawem 
w Dębogórzu – tym razem dla dzieci, którym 
towarzyszyć muszą dorośli opiekunowie.  
Zapisy: u Sołtysa wsi Dębogórze Józefa 
Melzer do 27 czerwca. Organizatorami 
Zawodów są” Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów, Sołtys i Rada Sołecka oraz Wójt 
Gminy Kosakowa. Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w zawodach.

V SOŁECKIE REGATY 
ŻEGLARSKIE W MECHELINKACH.

Odbędą się w dniu 6 sierpnia. Prosimy 
wszystkich Sołtysów naszej Gminy o zapisy 
swoich drużyn u Sołtysa Józefa Melzera 
najpóźniej do 29 lipca. Organizatorzy: Wójt 
Gminy Kosakowa, Stowarzyszenie Gmin-
nego Koła Sołtysów Gminy Kosakowa 
i Yacht Club Rewa.  
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w Regatach.

POGÓRZE 

Zgodnie z zapowiedzią, w dniach 26 - 30.04. mieszkańcy naszej Gminy wybrali się w Góry Świętokrzyskie na coroczną 
wycieczkę organizowaną przez radnego i sołtysa wsi Pogórze Antoniego Strzelca. Podczas wycieczki zwiedzano Sandomierz, 
zamek Krzysztopór i pomaszerowano na górę Święty Krzyż, zwiedzono Skarżysko Kamienną, Kielce, Wąchock, Jaskinię Raj i zamek 
w Chęcinach. Dzięki sprzyjającej pogodzie, udało się w całości zrealizować program wycieczki i jej uczestnicy wrócili bardzo 
zadowoleni (wycieczka została sfi nansowana całkowicie przez jej uczestników).

ZMIANA OZNACZENIA LINII NOCNEJ N94  -  N65

Wójt Gminy Kosakowo informuje, że począwszy od nocy 24/25 czerwca 2016 r., zmienione zostaje na terenie 

gminy Kosakowo oznaczenie linii nocnej N94. 

Dotychczasowe kursy zostają przemianowane na linię N65. 

Kurs z Węzła F. Cegielskiej do Pogórza Górnego nadal wykonywany będzie z oznaczeniem linii N94.
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BIBLIOTEKA 
GMINNA

WYSTAWA „KWIATY I PEJZAŻE” 
W piękne wiosenne popołudnie 2 czerwca w gminnej Bibliotece miało 

miejsce uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Czesławy Kaczmarczyk pn. 
„Kwiaty i pejzaże”.
Autorka prac jest członkiem 
Stowarzyszenia Artystów 
„Pasjonat” w Rumi i czynną 

uczestniczką licznych plenerów malarskich. Mimo iż mieszka w Rumi, jest 
związana z gminą Kosakowo. Przede wszystkim poprzez członkostwo w 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Oddział Dębogórze-Kosakowo. Ponadto 
jest czytelniczką Kosakowskiej Biblioteki, a także częstą „spacerowiczką” 
po naszych gminnych plażach.  Efektem tych nadmorskich spacerów są 
liczne prace malarskie. I co warto podkreślić – pierwsza wystawa malarska 
Pani Czesławy miała miejsce w 2005 roku właśnie w gminie Kosakowo, a 
dokładniej w Domu Kultury w Dębogórzu. 
Fotorelację z wernisażu można obejrzeć na stronie biblioteka.kosakowo.eu.

„NOC BIBLIOTEK 2016” W KOSAKOWSKIEJ KSIĄŻNICY 
Ponad 1000 bibliotek w Polsce wzięło udział w tegorocznej akcji 

„Noc Bibliotek 2016”, która miała miejsce 4 czerwca. 
Także i w naszej Bibliotece w sobotni wieczór-noc można było miło 
spędzić czas w towarzystwie książek, a także uczestniczyć w różnego 
rodzaju grach i zabawach. 

Na godziny 18:00-20:00 przygotowano ofertę dla najmłodszych. 
Maluchy pomogły Pani Malwinie ściągnąć klątwę rzuconą na krainę bajek 
przez złego czarnoksiężnika. A jak to zrobiły? Musiały wykonać siedem 
zadań m.in.: pomóc Kopciuszkowi oddzielić fasolę od grochu, aby zdążył 
udać się na bal, zjeść pierniczki z domku Baby Jagi (nie używając do 
tego rączek!), pomóc rybakowi zapleść sieć i złowić złotą rybkę (a nawet 
kilka) oraz odgadnąć z jakiej bajki pochodzą przygotowane rekwizyty. 
Wszystkie dzieci poradziły sobie z tym wyzwaniem! W nagrodę czekał na 

wszystkich słodki poczęstunek oraz fi lm edukacyjny  „Magiczne drzewo”. 
Około godziny 20:00 w progi naszej Biblioteki zawitała 
młodzież – młodsza i starsza, która wzięła udział w zabawach 
integracyjno-edukacyjnych. Najpierw uczestnicy zostali podzieleni 
na grupy. Potem przyszła kolej na zadania ruchowe na czas, a w tym: 
ustawianie się w odpowiedniej kolejności w obrębie poszczególnych 
grup wziąwszy pod uwagę np. pierwszą literę imienia/nazwiska, 
rozmiar buta, datę urodzin itp. oraz poszukiwanie książek np. 
z liczebnikiem w tytule. Następnie zespoły mogły sprawdzić 
się w zadaniu plastycznym – każda grupa otrzymała wylosowany skan 
okładki książki, do której, przy użyciu wyobraźni musiała dorysować 
ciąg dalszy. Dwa ostatnie zadania to quiz wiedzy o literaturze, a także 
rozszyfrowanie tytułów bajek na podstawie krótkich fragmentów. 
Po podliczeniu punktów zwycięska drużyna – „Antyczni Kosmonauci” – 
otrzymała nagrody.
Po wyczerpujących zawodach przyszedł czas na rozluźnienie: poczęstunek, zabawę w kalambury (hasłami były przysłowia) 
i gry planszowe. I zanim się obejrzeliśmy nastała godzina 1:00 w nocy. Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok!

Sołtys i Rada Sołecka wsi Mosty
oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe Nasza 

Ziemia Nasza Zemia
zapraszają na Festyn Rodzinny w Mostach

dnia 16.07.2016r. od godz. 17:00.
Szczegóły na plakatach.

INFORMACJA
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo uprzejmie 

informuje, iż w okresie wakacyjnym Biblioteka nie będzie 
czynna w soboty. Ponadto w ostatnim tygodniu lipca tj. od 
25-29.07.2016 r. placówka będzie nieczynna z uwagi na 
remont (malowanie). 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

„SPOTKANIE KOSAKOWSKIEJ GRUPY LITERACKIEJ
Poetów, poecistów, literatów różnego pióra: łagodnego 

lub ostrego, o zacięciu dramatycznym lub spokojnym, 
jak również wszystkich, którzy interesują się literaturą, 
zapraszamy na Spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej 
– w czwartek 30 czerwca br. o godz. 17.00 do budynku 
Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Czego można 
się spodziewać tym razem? Za dużo nie zdradzimy, 
żeby nie obyło się bez niespodzianek, niemniej jednak 
atmosfera a la Sen Nocy Letniej gwarantowana (tzn. dużo 
wspólnego czytania własnych wypieków poetyckich – 
niezobowiązująco oraz odrobinę pracy warsztatowej; nie 
zabraknie również literackich gier i zabaw).
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016”
Z uwagi na to, iż opracowany został projekt Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami w Gminie Kosakowo na lata 2016-2019 z aktualizacją Gminnej Ewidencji 
Zabytków, w kosakowskiej Bibliotece 10 maja odbyło się spotkanie-wykład z Panią dr 
Danutą Dettlaff  pn. „Dziedzictwo Kulturowe Gminy Kosakowo”.

W środowe przedpołudnie 11 maja gościliśmy w naszej Bibliotece autorkę książki 
„Pajączek Łukasz” – Panią Agnieszkę Stanek-Pacholczyk. Na spotkanie zaprosiliśmy 
dwie grupy dzieci: klasę I A ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu oraz kasę 0 B z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Mostach.

12 maja naszą Bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolaków z Przedszkola 
Niepublicznego Przytulny Kącik w Kosakowie. Dzieci wzięły udział w zajęciach 
czytelniczo-plastycznych.

12 maja odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne dla dzieci „Potrafi ę tworzyć”, 
które poprowadziła Pani Dagmara Wełnicka (warsztaty odbywają się w 2-gi i 4-ty 
czwartek miesiąca o godz. 16:30).

12 maja – spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej.

14 maja - zaprosiliśmy do naszej Biblioteki aktorów z Teatru „Duet” z Krakowa, 
którzy przedstawili bardzo mądrą i zabawną bajkę dla dzieci pt. „Sówka mądra 
główka”. Wszyscy świetnie się bawili – zarówno dzieci jak i rodzice. Nie obyło się nawet 
bez wspólnego śpiewania…
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INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU KLAS VI W 2016R.
Informacje ogólnopolskie

Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. 
Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpili do sprawdzianu tego dnia, napiszą go 2 czerwca 
2016r.
Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były 
przeprowadzone w formie pisemnej.

• Część 1.
zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na 
rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 
minut. W niektórych zadaniach szóstoklasiści  wybierali 
jedną poprawną odpowiedź, w innych – samodzielnie ją 
formułowali,
np. pisali wypowiedź w formie kartki z pamiętnika, 
rozwiązywali zadania
z matematyki.

• Część 2.
zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to 
język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu 
obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w 
arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach 
szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź. 

Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. była krótka przerwa na 
odpoczynek. 

Wyniki tegorocznego sprawdzianu pokazują, że 
uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami z ję-
zyka polskiego wymagającymi wyszukania w tekście 
informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych) oraz 
identyfi kowania wypowiedzi jako tekstu informacyjnego. 
Z matematyki wykazali się umiejętnością wykonywania 
obliczeń praktycznych, a w szczególności obliczeń 
zegarowych. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu 
z języka angielskiego oraz  francuskiego najlepiej poradzili 
sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających znajomość 
środków językowych. W przypadku języka niemieckiego, 
hiszpańskiego i rosyjskiego uczniowie uzyskali najwyższe 
wyniki za zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze 
słuchu.
Sprawdzian wskazał również umiejętności, które 
uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej opanowali 
słabiej. Umiarkowaną trudność sprawiło uczniom zadanie 
wymagające analizy i interpretacji utworu poetyckiego. 
Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie 
z geometrii przestrzennej. W celu obliczenia objętości bryły 
zbudowanej z dwóch jednakowych  prostopadłościanów 
zdający musieli wykazać się umiejętnością przeprowadzania 
prostego rozumowania matematycznego i użycia właściwej 
strategii . We wszystkich językach obcych najtrudniejszymi 
dla szóstoklasistów okazały się zadania sprawdzające 
umiejętność rozumienia tekstów pisanych.

 Jak podają Dyrektorzy gminnych szkół podstawowych nasi uczniowie 

osiągnęli następujące wyniki:

Wyniki szkół w gminie Kosakowo.
Część pierwsza

Ogółem Jezyk polski Matematyka
powiat Nazwa szkoły Liczba uczniów Wynik średni % Wynik średni % Wynik średni %
Gmina 
Kosakowo

Szkoła Podstawowa w Pogórzu 51 72 80 64
Szkoła Podstawowa w Mostach* 56 67 76 58
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 40 63 74 52

*szkoła z klasami integracyjnymi

Część druga
Jezyk angielski

powiat Nazwa szkoły Liczba uczniów Wynik średni %
Gmina 
Kosakowo

Szkoła Podstawowa w Pogórzu 51 91
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu 40 81
Szkoła Podstawowa w Mostach* 56 75

*szkoła z klasami integracyjnymi

Podobnie jak w latach poprzednich wyniki naszych  szkół w powiecie puckim plasują się na najwyższym poziomie tak 
w części pierwszej (j.polski, matematyka) jak i w drugiej ( j. angielski)

Część pierwsza
ogółem Język polski Matematyka

powiat Gmina/miasto Typ gminy Liczba uczniów Wynik średni % Wynik średni % Wynik średni %

pucki

Kosakowo gm 157 68 77 59
Władysławowo m 166 64 73 52
Hel m 33 59 74 43
Jastarnia m 55 59 66 52
Puck m 106 57 67 47
Krokowa gm 125 55 70 39
Puck g 314 55 66 44
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Szkoła Podstawowa w Pogórzu

ŚWIĘTO SZKOŁY W POGÓRZU
21 maja tłumy spotkały się na festynie 

z okazji Święta Szkoły. Wspaniała, słoneczna 
pogoda oraz liczni goście sprawili, że ten 
dzień upłynął we wspaniałej atmosferze. 

Tegoroczne święto zdominowali uczniowie i ich talenty. Wśród przybyłych gości znaleźli 
się przyjaciele szkoły w Pogórzu - Monika Kończyk (Pomorski Kurator Oświaty) i Oktawia 
Gorzeńska (Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni). Kto nie był - niech żałuje! Do zobaczenia na 
kolejnym festynie.

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW KLAS III - odbył się w Szkole Podstawowej w Pogórzu. Koordynatorem 
konkursu była pani Marzenna Dettlaff . W szkole w Pogórzu gościły reprezentacje z Mostów 
i Dębogórza. Uczestnicy pisali dyktando o tematyce wakacyjnej. Najlepiej poradziły sobie 
z nim dwie uczennice: Aleksandra Klinger ze SP w Mostach i Sara Karoś ze SP w Dębogórzu, 
II miejsce zajęła Iga Walukiewicz ze SP w Mostach, zaś III miejsce Marcel Dombrowski 
również ze SP w Mostach. Gratulujemy sukcesu.

THE VOICE OF POGÓRZE
W piątek 10 czerwca w szkole w Pogórzu rozbrzmiewała muzyka. Stało się to 

za sprawą konkursu wzorowanego na telewizyjnym show „The voice of Pogórze”. 
Każda klasa przygotowała dwie piosenki. Nie zabrakło oczywiście jurorów, którzy 
byli odwróceni tyłem do występujących. Artysta trafi ał do drużyny tego jurora, który odwrócił 
się jako pierwszy. Gdy jurorzy odwrócili się jednocześnie (zdarzyło się tak kilkakrotnie) 
uczestnik wybierał, do której drużyny chce należeć. Juror, który zebrał najliczniejszą 
grupę artystów w nagrodę śpiewał z nimi piosenkę. Najliczniejszy okazał się zespół pani 
Grażynki Nawrockiej (woźnej) i w fi nale zaśpiewał „Ruda tańczy jak szalona”. III miejsce 
w konkursie zajął duet: Zuzanna Zaleśna i Daria Nowik, drugie miejsce - Franek Skrzypek, 
natomiast najlepszymi głosami w Pogórzu zostali: Agata Kobylańska i Mikołaj Szwocher. 
W przerwie konkursu zaprezentował się zespół kaszubski, który pracuje pod czujnym 
okiem pani Emilii Kuli. 

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

Wyniki uczniów z gmin ościennych
Część pierwsza

ogółem j.polski Matematyka
powiat Gmina/miasto Typ gminy Liczba uczniów Wynik średni % Wynik średni % Wynik średni %
Sopot Sopot M 255 70 75 66
Gdynia Gdynia M 2082 68 74 62
Gdańsk Gdańsk M 3595 67 74 60
Wejherowski Reda M 246 67 73 60
Wejherowski Rumia M 468 62 69 55

Część druga
Język angielski

powiat Gmina/miasto Typ gminy Liczba uczniów Wynik średni %

pucki

Kosakowo gm 157 81
Władysławowo m 166 75
Jastarnia m 55 73
Hel m 33 69
Puck m 108 67
Puck g 314 64
Krokowa gm 125 61

Wyniki uczniów z gmin ościennych
Część druga 

Język angielski
powiat Gmina/miasto Typ gminy Liczba uczniów Wynik średni %
Sopot Sopot M 255 85
Gdynia Gdynia M 2086 80
Gdańsk Gdańsk M 3575 80
Wejherowski Reda M 246 75
Wejherowski Rumia M 469 73
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GMINNE MISTRZOSTWA SPORTU KLAS MŁODSZYCH - w środę 25 maja 
w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbyły się gminne zawody „Mistrzowie 
Sportu Klas Młodszych”. Pogórze gościło drużyny z Dębogórza i Mostów, 
z którymi rywalizowało o miano najlepszych. Poszczególne konkurencje 
wymagały zręczności i szybkości. Każda drużyna składała się z uczniów 
z klasy 1,2 i 3. Po podliczeniu punktów okazało się, że podium prezentowało się 
następująco :1. miejsce – Pogórze; 2. miejsce – Mosty; 3. miejsce – Dębogórze. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

MARATOŃCZYCY Z POGÓRZA - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu znaleźli się 
wśród laureatów i fi nalistów Maratonu Czytelniczego. Uroczystość wręczenia nagród miała 
miejsce w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Honorowy patronat nad wojewódzkim konkursem sprawuje Prezydent Miasta Gdańska - 
Paweł Adamowicz i Pomorski Kurator Oświaty. Na starcie zameldowała się liczna grupa 
uczniów : Z klas I-III wystartowało aż 25 uczniów, zaś z klas IV-VI – 12. Wzorem ubiegłych 
lat czekało na nich osiem ambitnych i wartościowych tekstów, z których znajomości zostali 
gruntownie sprawdzeni. Motto konkursu „CZYTANIE ROZWIJA, CZYTANIE WZBOGACA” – mówi 
wszystko! LAUREACI:  KLASY 1-3; MACIEJ MARKOWSKI -kl.2b ; ŁUCJA PUSTÓWKA– kl.1e KLASY 
4-6; ZUZANNA NAPIERAŁA-kl.5b. FINALIŚCI: KLASY 1-3; AMELIA JASKÓLSKA-kl.1d ; JULIA 
PADZIK – kl.1A ;JAKUB WAŁĘSA- kl.1A 

Dębogórze i Pogórze razem dla dzieci  - szkoły podstawowe z Dębogórza i Pogórza – 
postanowiły połączyć swoje działania w kierunku pomocy dla potrzebujących dzieci. Akcja 
polegała na obcinaniu włosów i przekazywaniu ich na peruki dla dzieci po chemioterapii 
lub po operacjach. Pomysłodawcą działania jest Fundacja Przyjaźni „WeGirls”, której motto 
brzmi „Każdego dnia możemy razem zrobić coś, aby przywrócić chorym dzieciom radość 
i pewność siebie”. Wspaniałe jest to ,że w akcji wzięli udział zarówno uczniowie jak i rodzice. 
Gratulujemy wszystkim odwagi, a załączone zdjęcie niech będzie zapowiedzią niejednego 
uśmiechu na twarzy chorego dziecka. Akcję zorganizowały dyrekcje szkół wraz z salonem 
fryzjerskim REVEL (Gdynia, ul. Kilińskiego 2/1). Papież Franciszek powiedział: „Jakże byłoby 
pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec 
drugiego”. Wieczorem 8 czerwca tak powiedzieć mogły osoby, które włączyły się do akcji. 
Szkoły w Dębogórzu i Pogórzu dały przykład, że współpracą można zdziałać prawdziwe cuda. 
W przyszłości akcja zostanie powtórzona – zachęcamy do śledzenia stron internetowych obu 
szkół.

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Dębogórzu

DZIEŃ REGIONALNY – „HEJ, TU U NAS, NA KASZUBACH” - 13 maja już od samego rana 
Szkoła Podstawowa w Dębogórzu tętniła kaszubszczyzną i zamieniła się w prawdziwą chëcz. 
Dzień Regionalny -to uroczystość, poświęcona rodzimej kulturze ludowej, była okazją do 
zaprezentowania bardzo bogatego dorobku kulturowego regionu Kaszub. Dzieci naszej szkoły 
z wielkim zaangażowaniem włączyły się w organizację i przygotowanie imprezy.

SUKCESY POZASZKOLNE – KARATE 
Sukcesy pozaszkolne naszych dzieci w karate. Roksana Rogalska - Złoto drużynowe w kumite dziewcząt 

10-11 lat na międzynarodowym turnieju VII POMERANIA CUP; Srebrny medal w kumite drużynowym 
dziewcząt 10-11 lat i brązowy medal indywidualnie w konkurencji kumite dziewcząt 10-11 lat +40 kg 
na międzynarodowym turnieju karate GOKKEN CUP Marta Wojtunik -srebrny medal w drużynie w Lębork 
Pomerania Cap ,kumite 10-11lat; srebrny medal drużynowy Gokken Cap w kumite 11 lat; srebrny medal 
Gokken Cap, indywidualny w kumite 10-11 lat ; brązowy medal indywidualny- Pomerania Cap Rumia 2016 
w kumite 11 lat. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY „W ŚWIECIE WIKINGÓW”. 5 maja w Domu Kultury 
w Pierwoszynie trzy gminne szkoły podstawowe wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie  Mitologicznym 

„W świecie Wikingów”. Była to już piąta edycja konkursu mitologicznego organizowanego  przez Małgorzatę Krauze i Emilię Stachurę 
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach. Jest to  konkurs interdyscyplinarny, podczas którego zespoły ze szkół w Dębogórzu, 
Pogórzu i Mostach rywalizują w wielu różnych konkurencjach. Profesjonalnie przygotowana 
komisja konkursowa z panią Anna Paturej i panem Karolem Dettlaff em przyznała ostatecznie 
po zsumowaniu punktów za wszystkie konkurencje I miejsce Szkole Podstawowej z Mostów, 
II miejsce przypadło dla Dębogórza, a III – Pogórza. Ważniejsze jednak od rywalizacji było to, 
że uczniowie poprzez zabawę dużo się nauczyli o barwnym świecie Wikingów.
„Rodnô Mòwa” - Julia Dziemińska uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Mostach wygrała 
Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Będzie reprezentować 
naszą szkołę i gminę w Chmielnie na Wojewódzkich eliminacjach. Julii życzymy powodzenia!
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VIII FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ KOSAKOWO 2016
Na scenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie w czwartek 19 maja br. 

odbył się Koncert Galowy VIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej Kosakowo 2016, 
organizowanego przez Wójta Gminy. Tegorocznemu gminnemu świętu dziecięcego 
śpiewu patronowało motto Z piosenką dookoła świata. 
Występy fi nalistów oceniało Jury wskładzie: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
(Przewodniczący), prof. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska (pianistka, pedagog), 
Elwira Worzała (pisarka, pedagog muzyczny), Anna Paturej (dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Kosakowo). Wyniki Festiwalu: kat. soliści gimnazjum: I miejsce: 
Maciej Guć (ZSO 1 w Gdyni);II miejsce: Dominika Poręba (ZS 14 w Gdyni); 
Wyróżnienie: Kinga Bujak (ZS 14 w Gdyni). 
Kat. soliści kl. IV-VI SP: I miejsce ex aequo: Zuzanna Polańska (SP Pogórze) 
oraz Amelia Rydzyńska (SP 47 w Gdyni); II miejsce: Vanessa Sarkissian (ZSP Mosty);III miejsca: Antonina Milczek (IST 
Kielno);Wyróżnienia: Marta Szarnecka (ZSP Mosty), Małgosia Śmieszek (ZS 14 Gdynia).
Kat. zespoły kl. IV-VI SP: I miejsce: Dominika Popek i Amelia Rydzyńska (SP 47 w Gdyni); II miejsce: Granda (SP nr 1 w Gdyni); 
III miejsce: Muszelki (SP 18 w Gdyni). Kat. soliści od 5. roku życia do kl. III SP: I miejsce ex aequo : Karina Gęsicka (SP nr 9 
w Rumi) oraz Magdalena Pilanowska (SP 10 w Gdyni);II miejsce: Judyta Kalinowska (SP 45 w Gdyni);III miejsce: nie 

przyznano; Wyróżnienie: Aleksandra Szefka (ZSPiSSM Dębogórze).
Kat. zespoły, kat. od 5. roku życia do III kl. SP: Wyróżnienie: Muszelki (SP 18 
w Gdyni). Jury postanowiło przyznać nagrodę Grand Prix dla zespołu Hiciorki 
(ZS 14 Gdynia). 
Dziecięcy śpiew nie był jednak jedyną atrakcją Festiwalu. W przerwie obejrzeliśmy 
wspaniałe pokazy iluzji, które przeniosły widzów do krainy magii oraz czarów. 
Fundatorem nagród był sponsor Festiwalu – fi rma Trefl . Pragniemy podziękować 
wszystkim uczestnikom za muzyczne emocje, opiekunom, instruktorom, 
nauczycielom i rodzicom – za przygotowanie dzieci do występów.     

GMINNY DZIEŃ DZIECKA
5 czerwca dzieci mogły aktywnie spędzić czas biorąc udział w Gminnym Dniu 

Dziecka, zorganizowanym na placu przy ul. Żeromskiego w Kosakowie przez Wójta 
Gminy oraz gminne szkoły. Moc atrakcji, jak również wspaniała słoneczna pogoda 

przyciągnęły mnóstwo pociech, które 
przecierały oczy ze zdumienia, mogąc 
bawić się w towarzystwie klaunów. 

W niezwykle bogatym programie 
imprezy nie mogło zabraknąć gier, 
konkursów, nauki sztuk cyrkowych, 
pokazu magii, wielkich dmuchańców, jak 
również konkurencji sportowych prowadzonych przez szkolnych instruktorów. 
Sponsorami upominków dla dzieci był Wójt Gminy oraz fi rma Trefl  z Sopotu. 

JUBILEUSZ
Najlepsze życzenia dla Pani Marii Bigott  

z Pierwoszyna, którą z okazji jej 92. 
urodzin odwiedzili Wójt Gminy oraz sołtys 

Pierwoszyna Ewa Purska.  

ZADBAJ O NASZĄ GMINĘ I POSPRZĄTAJ 
PO SWOIM PSIE

Przypominamy właścicielom psów, iż zgodnie z Uchwałą nr 
LX/51/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku 
w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Kosakowo przyjętego uchwałą Nr XXXV/107/2012 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 grudnia 2012 roku, właściciel psa 
zobowiązany jest do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych 

i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników 
i innych terenów służących do użytku publicznego. 

Ponadto zgodnie z § 35 Regulaminu właściciele psów obowiązani są do 
wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, przy czym dopuszcza się puszczanie 
psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod 
warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela.

Nie przestrzeganie powyższego obowiązku zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 
20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2015.1094 z dnia 2015.08.04) podlega 
karze grzywny do 500 zł.
Psie odchody to nie tylko problem porządku - przenoszą bakterie 
salmonelli, pierwotniaka, jaja tasiemca i inne larwy, to źródło paciorkowców 
i gronkowców. Kontakt z psimi odchodami grozi ryzykiem infekcji pasożytami 
przewodu pokarmowego. Są one przyczyną groźnych dla życia chorób odzwierzęcych 
takich jak: zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowych, toksokaroza czy bąblowica. 
Jednocześnie informujemy mieszkańców, iż na wniosek p. sołtys Pierwoszyna zostały 
zakupione i zamontowane trzy dystrybutory do zbierania psich odchodów. Zachęcamy 
do korzystania.
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UROCZYSTOŚĆ W OGÓLNOPOLSKIEJ ALEI ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA

W sobotę 11 czerwca 2016 r. odbyła się XIII Uroczystość 
Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi 
Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie. 

Jak co roku spotkaliśmy się na Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych 
Ludzi Morza w Rewie, by uczcić pamięć wszystkich bohaterów 
polskiego morza. W tym roku Gwiazdami uhonorowano: kpt. 
ż. w. Zygmunta Deyczakowskiego, doc. mgr. inż. Ildefonsa 
Piotrowskiego oraz Walerię Szulc.

Święcenia dokonał i modlitwę w intencji Ludzi Morza odmówił 
Ksiądz kanonik Wiesław Philipp, proboszcz parafi i pw. Św. Rocha 
w Rewie.

Wiązanki pod Krzyżem Morskim złożyli min.: Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin 
Kopitzki, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Prezes Zarządu 
Krajowego Związku Piłsudczyków RP, Generał Związku Stanisław 
Władysław Śliwa, przedstawiciele Garnizonu Gdynia, prof. dr 
hab., doctor honoris causa Akademii Marynarki Wojennej, prezes 
Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Daniel Duda, kapitan 
ż. w., Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski, Prezes 
Towarzystwa Upiększania Miasta Puck Danuta Dettlaff .

Po odsłonięciu Gwiazd w Alei nastąpiło wręczenie odznaczeń 
i wyróżnień:

Zgodnie z Postanowieniem Kapituły Orderu Honorowego Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Honorowym 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne 
zasługi w krzewieniu pamięci zasług dla Polski przez Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Jego Legionów uhonorowany 
został Wójt Gminy Kosakowo, Pułkownik Związku Piłsudczyków 
RP Jerzy Włudzik. Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP 
uhonorowani zostali: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, 
komandor Ignacy Gloza, ks. prałat Sławomir Decowski, Andrzej 

Bodnar, komandor Kazimierz Pulkowski, Andrzej Ziemian, 
a Srebrnym Krzyżem Związku – Małgorzata Szubrycht, Józef 
Melzer, Mirosław Antkiewicz, Michał Szajna.

Uchwałą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Pomorski na podstawie Decyzji Prezydium nadał Medal XXV-Lecia 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski 
następującym osobom: kmdr pil. Wiesławowi Cuperowi, płk 
Grzegorzowi Stańczykowi, Zdzisławowi Jaroni, Jerzemu Miotke, 
Jakubowi Szajna, Andrzejowi Stępień, Józefowi Bartnickiemu, 
Sławomirowi Dzięgielewskiemu, Wiesławowi Niemocińskiemu.

Sylwetki uhonorowanych:

kpt. ż. w. Zygmunt Deyczakowski – urodzony 30 maja 1905 
r. w Ottynji powiat Tłumacz województwo stanisławowskie. 
W roku 1920 wstąpił do 214 pułku ułanów, z którym brał udział 
w działaniach wojennych na froncie południowym i na Litwie. 
W roku 1927 wstąpił na Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej 
w Tczewie. Naukę z wyróżnieniem kończy w roku 1929.

Przebieg służby: 1927-1928 Robur II (młodszy marynarz); 
1928-1929 Lwów (praktykant); 1929-1930 Formose i Ceylon 
(bandera francuska- uczeń); 1930-1932 Pułaski (piąty, trzeci i drugi 
ofi cer); 1932-1934 Polonia (drugi ofi cer); 1934-1935 Kościuszko 
(starszy ofi cer); 1935 1936 Piłsudski (starszy ofi cer); 1936-1938 
Poznań (kapitan statku); 1938-1938 Katowice (kapitan statku); 1939-
1940 Chrobry (kapitan statku); 1940-1946 Batory (kapitan statku).
Kpt. ż. w. Zygmunt Deyczakowski jako kapitan statku Poznań, 
z chwilą wybuchu II wojny światowej wykazał się wzorową postawą 
dowódcy, dobrym wyszkoleniem, patriotyzmem, wielką odwagą 
oraz poświęceniem, bohaterstwem i chęcią walki z niemieckim 
najeźdźcą. Za wyprowadzenie s.s. Poznań z Bałtyku odznaczony 
został Złotym Krzyżem Zasługi. Po wyokrętowaniu z Poznania objął 
dowództwo na m.s. Chrobry, a następnie po wielu trudnych misjach 
25 czerwca 1940 r.  na statku Batory. Łącznie pod dowództwem 
Zygmunta Deyczakowskiego statek Batory wykonał 11 podróży 
z żołnierzami II Polskiego Korpusu generała Władysława Andersa 
na trasie Egipt-Tarent. Zygmunt Deyczakowski do końca wojny 
był kapitanem statku m.s. Batory. Po wojnie osiedlił się w Stanach 
Zjednoczonych. Zmarł w 1979 r. Wyróżnienia uzyskane podczas 
wojny: Distinquished Service Cross, Order of British Empire, 4th 
class [O.B.E.], Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Morski Polskiej 
Marynarki Handlowej z trzema okuciami.

doc. mgr inż. Ildefons Piotrowski – urodzony 11 stycznia 
1927 r. starszy ofi cer mechanik okrętowy doc. mgr inż. Ildefons 
Piotrowski swoje blisko 40-letnie życie zawodowe związał 
z morzem, jako ofi cer mechanik okrętowy i nauczyciel wielu 
pokoleń polskich kadr morskich. W 1949 r. rozpoczął pracę 
w Technikum Przemysłu okrętowego w Gdańsku, następnie od 
1953 r. do 1969 r. był wykładowcą Państwowej Szkoły Morskiej 
w Gdyni. Był niezwykle cenionym pracownikiem, zarówno przez 
władze uczelni, ale także i studentów. Poważany i lubiany przez 
absolwentów – swoich słuchaczy. Powierzano mu pełnienie 
wielu odpowiedzialnych funkcji, w tym kierownika zakładu 
„Silników i urządzeń okrętowych”, prodziekana i dziekana 
Wydziału Mechanicznego WSM. Wykorzystując głęboką wiedzę 
teoretyczną i zawodową oraz talent dydaktyczny, kształtował 
kolejne pokolenia polskich kadr morskich. Swoją wiedzę 
i doświadczenie przekazywał nie tylko na wykładach, ale także 
pisząc liczne podręczniki. Za swoją działalność publikacyjną był 
nagradzany przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki 
Morskiej oraz Rektora Wyższej Szkoły Morskiej. Wyrazem 
uznania wysoko ocenianej działalności naukowo-dydaktycznej, 
wychowawczej i organizacyjnej, były przyznawane odznaczenia, 
w tym: „Zasłużony Pracownik Morza”, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, a także wyróżnienie honorowym tytułem „Człowiek Roku 
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1977” w resorcie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzielił się również 
z kadrami ofi cerskimi polskiej fl oty handlowej, prowadząc wykłady 
na kursach podwyższania kwalifi kacji, organizowanych przez 
Studium Doskonalenia Kadr Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii 
Morskiej, co czynił również po przejściu na emeryturę. W ciągu 
całego okresu pracy w szkolnictwie morskim docenta Ildefonsa 
Piotrowskiego cechowała niezwykła aktywność, ofi arność, 
a równocześnie i efektywność działania na rzecz polskiej 
gospodarki morskiej.

Waleria Szulc – urodzona 12 lipca 1903 r. w Mechelinkach 
z ojca Józefa Muży i matki Augustynny z domu Nadolska. Ojciec 
Walerii przybył do Mechelinek w poszukiwaniu wydajniejszych 
łowisk rybnych około roku 1890-1892 z miejscowości Ceynowa 
(Chałupy). Matka Walerii była córką mechelińskiego gospodarza, 
Józefa Nadolskiego, z rodziny rolniczej osiadłej na tych ziemiach 
z dawien dawna. Waleria wyszła za mąż około roku 1926 za Jana 
Szulca, rybaka z Oksywskich Piasków. Z małżeństwa Walerii 
z Janem rodzi się dwoje dzieci: Antonii i Waldburga. Waleria 
poznaje trud prymitywnego transportu ryb na chyloński dworzec 
oraz do Sopotu i Gdańska.  Ponad 30 lat pracuje jako żona 
rybaka przy sieciach i rybach, prowadząc jednocześnie dom. 
Mąż Walerii umiera w roku 1961. Zmuszona powstałą sytuacją, 
jako druga kobieta w Mechelinkach, otrzymuje na podstawie 
decyzji Morskiego Urzędu Rybackiego w Gdyni, książeczkę 
przybrzeżnego rybaka łodziowego. W połowach i pracy na lądzie 
pomaga jej najstarszy wnuk, Ryszard (obecnie rybak łodziowy 
w 5-tym pokoleniu rybackiej rodziny Mużów w Mechelinkach). 

O życiu i trudzie rybaczki Walerii Szulc pisał „Dziennik Bałtycki”, 
fotografowali ją Kosycarz i Hartiwg, a w pamięci mieszkańców 
Mechelinek zajmuje poczesne miejsce. Doceniając kilkadziesiąt 
lat rybackiej doli Walerii Szulc na morzu, na wniosek Zrzeszenia 
Rybaków Morskich w Gdyni, w czerwcu 1979 r. z okazji „Dni Morza”, 
Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej nadał jej 
Złotą Odznakę i tytuł „Zasłużony Pracownik Morza”. Waleria 
Szulc zmarła w dniu 3 stycznia 2001 r. po pracowitych 98 latach 
życia. Została pochowana na prastarym, oksywskim cmentarzu, na 
którym towarzyszy jej nadlatujący z pobliskiego morza odwieczny 
powiew wiatru i szum morskich fal.

12 czerwca br. na placu przed Galerią Szperk w Pogórzu odbył się już po razczwarty 
Festyn IntegracyjnyZ Pogórza Lato Ruszapod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha 
Szczurka.

Organizatorami Festynu byli: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Rada Dzielnicy 
Gdynia Pogórze oraz Galeria Szperk.
O słoneczny nastrój i wyjątkowo gorącą atmosferę zadbała muzyczna gwiazda wieczoru, 
Grzegorz   Hyży. Oprócz części koncertowej, poza sceną, od godziny 14 na wszystkich 
przybyłych czekała masa atrakcji:  liczne warsztaty i zajęcia plastyczne, konkursy 
i zabawy na scenie, strefa rekreacyjna oraz strefa zabaw dla dzieci. 
W bloku scenicznym od godz. 14:00 do 20:00 zaprezentowały się liczne zespoły 
lokalne, młodzi wokaliści z okolicznych szkół i przedszkoli. Z Gminy Kosakowo 
pięknie prezentowała się młodzież ze szkoły podstawowej z Pogórza, zespół Wokal 
orazKosakowska Orkiestra Dęta. Przed występem gwiazdy wieczoru, Grzegorza Hyżego, 
odbyły się koncerty zespołów PLAIN PATTERN oraz GENTELEMAN.

Z POGÓRZA LATO RUSZA
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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 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.

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

Tadeusz Kreft z Mechelinek, lat 62             Krystyna Kruszewska z Kazimierza, lat 65

Antoni Pienczk z Kosakowa, lat 87

K A L K E N D A R Z  I M P R E Z

Kalendarz Imprez lipiec/sierpień 2016

Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce

LIPIEC 2016

Pt, 01.07.2016 „Open’er Festival” (dzień 3.), teren otwarty 
od 15:00 do 4:00

Alter Art Teren lotniska Gdynia-
Kosakowo

So, 
02.07.2016

„Open’er Festival” (dzień 4.), teren otwarty 
od 15:00 do 4:00

Alter Art Teren lotniska Gdynia-
Kosakowo

So, 
09.07.2016

„Przystań na Rybkę” – Święto Ryby 
w Mechelinkach

Wójt Gminy Przystań w 
Mechelinkach

N, 10.07.2016 VIII Otwarte Regaty o Puchar Wójta Gminy 
Kosakowo

Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

N, 24.07.2016 Muzyczne Plażowanie w Mechelinkach – 
Festyn Rodzinny, wybory Małej Miss Lata 

i Bursztynowej Miss Lata 2016
Gwiazda programu: Mariusz Kalaga

Wójt Gminy Scena Plenerowa 
w Mechelinkach

N, 31.07.2016 Turniej Siatkówki Plażowej – Rewa 2016 Wójt Gminy Plaża w Rewie

SIERPIEŃ 2016

So, 
06.08.2016

Festyn Parafi alny w Rewie Proboszcz parafi i w Rewie
Sołtys wsi Rewa

Teren przy parafi i 
w Rewie

N, 07.08.2016 V Regaty Sołeckie Gminy Kosakowo Wójt Gminy Stow. Sołtysów 
Gm. Kosakowo

Port Mechelinki

Zatoka w Mechelinkach

So, 
13.08.2016

V Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo
(dekoracja na scenie w Rewie)

Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

So, 
13.08.2016

Festyn Żeglarski Wójt Gminy Szpyrk w Rewie

Pn, 
15.08.2016

Święto Wojska Polskiego,
96. Rocznica Bitwy Warszawskiej

Wójt Gminy Pomnik Żołnierzy WP 
i AR,

Kwatera w Kosakowie
Pn, 

15.08.2016
XX Festyn Kaszubski

Gwiazdy programu: Shazza
Wójt Gminy

ZKP o. Dębogórza-
Kosakowo

Szpyrk w Rewie

So, 
20.08.2016

Rodzinny Festyn Integracyjny Wójt Gminy,
Sołtys Suchego Dworu

Plac i boisko w Suchym 
Dworze

27 lub 
28.08.2016

XVI Marsz Śledzia (zakończenie 
ok. 14:30 w Rewie)

Wójt Gminy
Stow. SiAB z s. w Gdyni

OSP Kosakowo

Trasa z Kuźnicy do Rewy

So, 
27.08.2016

Jubileusz OSP Kosakowo Wójt Gminy,
OSP Kosakowo

Plac przy ul. 
Żeromskiego
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S P O R T

SPORT
YACHT CLUB REWA: WAKACYJNA ŚWIETLICA 

ŻEGLARSKA
Yacht Club Rewa przy wsparciu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
(Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) w ramach zadania publicznego 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłasza nabór na: 

• Półkolonie żeglarskie – obejmujące zajęcia od poniedziałku do piątku przez 
4,5 h dziennie (szkolenie żeglarskie oraz zajęcia ogólnorozwojowe) w terminie 
4.07-15.07.2016 r.; 

• Cykl Żeglarstwo – sposób na nudę – obejmujący zajęcia 2 razy w tygodniu 
w godzinach popołudniowych w terminie 
16.07 - 31.08.2016 r.; 

Program Wakacyjna świetlica żeglarska 
jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w 
wieku 8-16 lat, w szczególności pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem szeroko 
pojętych uzależnień lub wielodzietnych, jak również dzieci i młodzieży, których rodzice lub 
wychowawcy zaobserwowali rozpoczynający się problem uzależnienia. Niemniej jednak 
nie są to warunki konieczne do zakwalifi kowania do udziału w projekcie. 
Informacje i zapisy – emailowo: awaszkiel@gmail.com.

DRUŻYNA „SOKOŁA” W HOLANDII
W dniach 28-29.05. 2016 w Holandii m. Amsterdam odbył się 

turniej piłki nożnej, w którym wzięła udział drużyna z Akademii 
Piłkarskiej Sokół Kosakowo w składzie: kapitan - Krzysztof 
Kopitzki, bramkarze: Bartek Chwedyna, Szymon Stanik, obrońcy: 
Marcel Dombrowski, Karol Ludwinowicz, Wojtek Kozłowski, Błażej 
Chojnowski, pomocnicy: Borys Pek, Julian Nadolski, Nikodem Plichta, 
Wiktor Csernak, napastnicy: Filip Hinz, Bartek Mejza, Ignaś Krupko, 
Bartek Ludwinowicz.

Drużyna „Sokoła” zajęła I miejsce w roczniku 2007-2008. Chłopcy, 
ogromnie szczęśliwi i dumni, byli oklaskiwani przez holenderską publiczność oraz zostali zaproszeni na edycję 2017. 
Poza turniejem, młodzi adepci piłki nożnej zwiedzali Arenę Ajaxu Amsterdam włącznie z szatnią pierwszej drużyny. Każdy 
chciał usiąść na miejscu Arka Milika, naszego rodaka oraz jednego z najlepszych napastników w Europie. Trenerem UEFA A 
drużyny jest Robert Reiwer.

VI SAMORZĄDOWE REGATY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
O PUCHAR MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA

W piątek 17 czerwca br. pogoda nie rozpieszczała żeglarzy startujących w VI Samorządowych Regatach Województwa 
Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka, organizowanych przez Harcerski Ośrodek Morski w Pucku przy 
współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck. Niemniej 
jednak pomimo dość silnego wiatru, a nade wszystko w ulewnych opadach deszczu, ścigało się 16 załóg reprezentujących 
pomorskie samorządy. Dwa pierwsze miejsca na pudle zostały obronione przez załogi z Gminy Kosakowo z Yacht Clubu 
Rewa. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Marcin Styborski, Kacper Frąckowiak i Karol Dettlaff . Warto podkreślić, 
że nasza załoga w tym samym składzie już drugi rok z rzędu okazała się bezkonku-
rencyjna, wygrywając wszystkie cztery rozegrane wyścigi. 

W drugim wyścigu po bardzo nieudanym starcie żeglarze z Gminy Kosakowo 
zaryzykowali i chcąc zaskoczyć konkurencję postanowili popłynąć – jak sami przyznali 
– niemal wbrew podręcznikom żeglowania. Opłaciło się. Drugie miejsce przypadło 
w udziale Jackowi Ludwiczakowi, Kacprowi Grzelakowi i Dorocie Miszewskiej. Gratulujemy. 
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Gospodarka odpadami komunalnymi – podsumowanie roku 2015 

 Mijają już 3 lata od wejścia w życie „rewolucyjnych” zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.                
W tym czasie gminy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”( tak jak i gminy w całej Polsce) wprowadziły na swoim 
terenie zasady, jakie przyniosła ze sobą nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 Selektywna zbiórka odpadów u źródła, a więc w miejscu ich powstawania – naszych domach - prowadzona była już                
(w odróżnieniu od wielu innych gmin w kraju) od wielu lat. Lata doświadczeń w tworzeniu powszechnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi pozwalają nam więc określić zmiany, jakie przyniosła ustawa  mianem nie rewolucyjnych a ewolucyjnych. 

Zmiany przychodzą powoli. Jednak kiedy od wielu lat prowadzimy selektywną zbiórkę, dzieci biorą udział w konkursach                
i warsztatach ekologicznych kształtujących właściwą postawę ekologiczną a informacja i promocja właściwego postępowania                
z odpadami dociera do mieszkańca wszystkimi możliwymi kanałami na efekty nie musieliśmy długo czekać.  
Wymagane przez Unię Europejską poziomy odzysku/recyklingu/przekazania do ponownego użycia uzyskaliśmy już w 2013 roku i jak 
widać, trzymamy poziom. Brawo! 
 
Tab. Poziomy odzysku/recyklingu/przygotowania do ponownego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych uzyskanych 
przez Gminę Kosakowo w latach 2013-2015. 

 
Należy zaznaczyć, że odpady na które winniśmy zwrócić  uwagę to nie tylko surowce, odpady budowlane i te ulegające 

biodegradacji. Na szczególną uwagę zasługują odpady niebezpieczne, m.in. zużyty sprzęt RTV i AGD.  
Przypominamy o możliwości  bezpłatnego odbioru sprzętu o wadze min.  20kg  bezpośrednio z domu/mieszkania. 
 
 Pozostałe odpady niebezpieczne, takie jak: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (do 20 kg), pełne opakowania farb, 
lakierów i rozpuszczalników, pozostałości po domowych środkach 
do dezynsekcji i dezynfekcji, lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć np. świetlówki, termometry, baterie i akumulatory, 
cartrige i tonery, przepracowane oleje oraz przeterminowane lub 
niewykorzystane leki mieszkańcy powinni nieodpłatnie oddawać 
do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanego 
na terenie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Peko Sp. z o.o. w 
Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 44. 
 
Punkt przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.  
 
KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.www.kzg.pl 
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl 
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl 

 Wymagane i osiągnięte  w danym roku poziomy [%] 

2013 Gm. 
Kosakowo 2014  Gm. 

Kosakowo 2015 Gm. 
Kosakowo 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych, szkła [%] 
 

>12 42,6 >14 47,3 >16 56,8 >18 >20 >30 >40 >50 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych [%] 
 

>36 74,9 >38  57,1 >40 100,0 >42 >45 >50 >60 >70 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.[%] 
 

<50 111,4 <50 11,6 <50 0,0 <45 <45 <40 <40 <35 


