
Wójt Gminy Kosakowo oraz Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział 

Dębogórze-Kosakowo 
zapraszają na 

X FESTIWAL PIOSENKI 
ŻOŁNIERSKIEJ

OZŁOTY BUZDYGAN 
KOSAKOWO 2016 

W HOŁDZIE POLEGŁYM 
W OBRONIE 

KĘPY OKSYWSKIEJ 
W 1939 R.

Festiwal odbędzie się w dniach: 22-23 

października 2016 roku wGminnym Domu 

Kultury w Pierwoszynie: w sobotę 22 

października od godz. 14:00 – przesłuchania 

konkursowe, natomiast w niedzielę 23 

października ogodz. 16:00 Koncert Galowy. 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 

Regulamin Festiwalu wraz z Kartą zgłoszenia 

dostępny jest na stronie internetowej 

Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i 

Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo: 

www.kosakowo.pl/rki

X FESTIWAL 
PIOSENKI 

ŻOŁNIERSKIEJ 
KOSAKOWO 2016 
- ZAPROSZENIE

Sprostowanie Henryka Palczewskiego do artykułu w Biuletynie Gminnym Kosakowo Nr 1/2015- ,,Informacja zawarta w odezwie pt. ,,Szanowni 
Mieszkańcy” Biuletyn Gminny Nr 1/2015, odnosząca się do Henryka Palczewskiego, iż jego ,,wszystkie działania nakierowane są na destrukcję 
Gminy” są nieprawdziwe. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego destrukcja to: niszczenie, zniszczenie, rozpad. Moje działania polegają jedynie na 
informowaniu i przedstawianiu dokumentów dotyczących gminy i nie są to działania zmierzające do zniszczenia czy też rozpadu gminy Kosakowo. 
Działania moje są zgodne ze statutem Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że Henryk Palczewski ,,na 
potrzeby ewentualnych wyborów w Kosakowie (...) zajmuje się teraz sprawą fi nansowania budowy Gimnazjum (czymś trzeba zawrócić w głowie 
wyborcom)”. Budową Gimnazjum oraz jego fi nansami zajmuję się już od 2011 roku. Pierwsza publikacja ukazała się w ,,Kosakowo bez Tajemnic” 
Nr 2/2012 oraz biorę udział w posiedzeniach sądu w sprawie przeciwko naszej gminie z pozwu o odszkodowanie związane z budową Gimnazjum”.

R A D Y  I  W Ó J TA  G M I N Y  K O S A K O W ONR 10/2016
KOSAKOWO
Październik 2016 r.

Dzień Seniora na Pływalni
W dniu 08.10.16. zapraszamy Wszystkich seniorów na pływalnię w Kosakowie 

w promocyjnej cenie 7,50 pln. Życzymy Wszystkim Seniorom dużo zdrowia 
i uśmiechu oraz miłego spędzenia czasu w naszym obiekcie.   
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WÓJT GMINY KOSAKOWO
zawiadamia że w dniach od 30.09.2016 r. do 28.10.2016 r. 
zostanie wyłożony do publicznego wglądu: projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 72/1 i 62/2 w Pogórzu gm. Kosakowo, 
przy ul. Kościuszki wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko Z projektem planu można się zapoznać 
w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 69, w p. 
nr 07 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej 
www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia. 

Uwagi do projektu można składać na piśmie do Wójta 
Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14.11.2016 r. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy Kosakowo (I piętro) w dniu 20.10.2016 r. o godz. 
16.00.

REFERAT DS. INWESTYCJI INFORMUJE,

iż zakończył realizację zadania polegającego na budowie 
kanalizacji sanitarnej w części ul. Anyżowej, Złote Piaski i 
Rodzynkowej w m. Kosakowo. Wybudowana kanalizacja 
została przez Gminę przekazana Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych „PEKO”. Mieszkańcy, chcący podłączyć się do 
nowopowstałej sieci winni zgłaszać się do w/w PUK „PEKO, 
Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44”.

GDY LAMPY NIE ŚWIECĄ
Uprzejmie informujemy, że wszelkie zgłoszenia awarii 
urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie 
gminy Kosakowo są bezzwłocznie przekazywane Wyko-
nawcom (ENERGA lub ANTEX), zgodnie z zawartymi z nimi 
umowami. Wykonawca ma obowiązek podjęcia skutecznej 
interwencji w przeciągu 24 godzin od momentu zgłosze-
nia. W sytuacji kiedy usunięcie awarii wymaga dokonania 
zakupu uszkodzonych elementów zasilania przez Wyko-
nawcę, czas ten może ulec wydłużeniu. 

Zgodnie z umową, Wykonawca dokonuje oględzin oraz 
przeglądów tras linii napowietrznych i kablowych. Zgłosze-
nia w tej sprawie prosimy kierować do Urzędu Gminy nr tel. 
058-660-43-06 w godzinach pracy urzędu.

Umowy i bezpośredni kontakt:

1. ANTEX Usługi Elektryczne 
- świadczenie usług w zakre-
sie utrzymania punktów 
świetlnych i towarzyszącej 
im infrastruktury, stanowią-
cej własność gminy (punkty 
świetlne będące własnością 
gminy Kosakowo). 
Firma ANTEX nr tel. 501 363 
031 (dot. urządzeń będących 
własnością gm. Kosakowo)

2. Energa Oświetlenia Sp. z o.o. 
- kompleksowa usługa oświe-
tlenia  na terenie gminy Kosa-
kowo (punkty świetlne będące 
własnością Energa). 
ENERGA Oświetlenie  nr tel. 
058-760-12-55 (urządzenia 
będące własnością ENERGA 
Oświetlenie)

STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących 
rodzinny dom dziecka. Obecnie 170 dzieci przebywa 
w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Puckiego. Niestety 
dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
dzieci potrzebujących miłości, troski i ciepła jest coraz wię-
cej. Od kilku lat na terenie całego kraju, również w Powie-
cie Puckim podejmuje się wszelkie możliwe działania na 
rzecz pozyskania kandydatów na rodziców zastępczych 
oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Wychowywanie  
w pieczy zastępczej jest szansą dla każdego dziecka, które 
nie ma możliwości zostać adoptowanym czy przebywać 
pod opieką rodziców biologicznych. Szansę na szczęśliwe 
dzieciństwo daje rodzina zastępcza oraz rodzinny dom 
dziecka – namiastka domu i naprawdę kochające, bliskie 
osoby. Decyzja o przyjęciu dziecka do rodziny jest trudna i 
odpowiedzialna, musi być więc przemyślana. Warto zadać 
sobie pytania: Dlaczego chcemy podjąć się tej tak trudnej 
roli? Czy sobie poradzimy z tym wyzwaniem? Jak to będzie 
wyglądało? Na te i inne pytania warto sobie odpowiedzieć 
zanim podejmiemy decyzję o przyjęciu dziecka do własnej 
rodziny. W odpowiedzi na zadane pytania pomoże Państwu 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, które pra-
gnie spotkać się z każdym z Państwa kto rozważa możliwość 
zostania rodzicem zastępczym lub prowadzącym rodzinny 
dom dziecka. 

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA 
W GDAŃSKU INFORMUJE
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INFORMACJE 
Z POWIATU

Odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Puckiego – 
sesja odbyła się 12 września br. Radni jednogłośnie przyjęli 
dwa projekty uchwał w sprawie współpracy z Gminą Wła-
dysławowo w zakresie przebudowy ul. Żwirowej we Włady-
sławowie i budowy ronda na wyjeździe z miasta w kierunku 
Łebcza.  Ul. Żwirowa to formalnie droga powiatowa, ale też 
jedna z głównych „bram” wjazdowych do Władysławowa 
- szczególnie latem oblegana przez turystów. Samorządy 
będą wspólnie ubiegać się o środki ministerialne z „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016 - 2019”. Kosztorys inwestorski całego 
przedsięwzięcia - podzielonego na dwa zadania - opiewa 
na blisko 8 milio-
nów złotych. Jeżeli 
uda się pozyskać te 
środki, inwestycja 
będzie realizowana 
w przyszłym roku.

NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU

Prawnicy wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w 
Gdańsku, przyjmujący przy tut. Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kosakowie osoby uprawnione do nieodpłatnej 
pomocy prawnej - udzielili w I półroczu br. 114 takich porad. 
Umowa została zawarta przez Starostwo Powiatowe w Pucku. 
Przypominamy - zgodnie ustawą nieodpłatna pomoc prawna 
przysługuje osobie fi zycznej: której w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, która 
uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będą-
cych ofi arami represji wojennych i okresu powojennego, która 
posiada ważną legitymację weterana albo legitymację wete-
rana poszkodowanego, która nie ukończyła 26 lat, lub która 
ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywio-
łowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się 
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

STATYSTYKA PUNKTU NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Kępa Oksywska – polskie Termopile
Jakkolwiek oddziały płk. Dąbka wyruszyły spod Gdyni bro-
nić Kępę Oksywską 13 września, to tam działania wojenne 
już trwały od początku wojny, czyli od 1 września. Lotnic-
two niemieckie i pancernik „Schleswig – Holstein” niemal 
codziennie do 9 września ostrzeliwali Kępę Oksywską. Od 
momentu wycofania się na Kępę Oksywską i po zajęciu 
Gdyni przez wojska hitlerowskie 14 września, oddziały 
płk. Dąbka znalazły się w pułapce, z której nie można było 
się już wydostać, ponieważ Niemcy zablokowali również 
drogę morską i obrońcy Kępy nie mogli liczyć na żadną po-
moc z zewnątrz, tylko na własne poważnie nadwerężone i 
z każdym dniem zmniejszające się siły. 
Od 16 do 19 września jego podkomendni, skrajnie wy-
czerpani fi zycznie i psychicznie, atakowani, ostrzeliwani 
zewsząd: od strony lądu, powietrza i morza walczyli już 
resztkami sił. Pomimo, że jego oddziały były już u kresu 
wytrzymałości, płk. Dąbek do ostatniej chwili odrzucał 
możliwość kapitulacji... (źródło: Anna Maria Włoch)
19 września br. przy Obelisku w Mostach odbyły się ko-
lejne już uroczystości patriotyczno-religijne związane z 
obchodami 77 rocznicy walk w obronie Kępy Oksywskiej.

W wojskowej asyście honorowej, z udziałem pocztów sztan-
darowych, Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 

oraz Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Marynarki Wojennej 
złożono wieńce oraz odpra-
wiono Mszę Świętą, której 
oprawę muzyczną zapewnił 
chór „Morzanie”. 
Samorząd gminy reprezen-
tował Wójt Gminy oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy, 
Komendę Portu Wojennego 
- pełniący obowiązki komen-
danta komandor porucznik 
Jarosław Wypijewski,  Aka-
demię Marynarki Wojennej 
- prorektor ds. wojskowych 
komandor Mariusz Mięsikow-
ski. Starostę Powiatu Puckie-
go - radni powiatu Alina Mer-
chel oraz Sylwester Raducha. 
Związek Piłsudczyków RP re-
prezentował prezes zarządu 
krajowego, generał związku 
Stanisław Władysław Śliwa, 
Polskie Towarzystwo Nauto-
logiczne - przewodniczący 
profesor Daniel Duda. Wśród 
gości był wice prezes Świa-
towego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej/koło Gdańsk 
p. Tomasz Kuplicki, pani Elżbieta Sierżęga – radna Miasta 
Gdynia. W uroczystości brali udział również przedstawiciele 
Represjonowanych Żołnierzy Górników, Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego Gdynia Babie Doły, Zrzeszenie Kaszubsko 
Pomorskie oddz. Dębogórze-Kosakowo, dyrekcja oraz ucznio-
wie szkół gminnych, przedstawiciele Rodzinnych Ogródków 
Działkowych im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu. 

OBCHODY 77 ROCZNICY WALK W OBRONIE 
KĘPY OKSYWSKIEJ
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NASI ROLNICY Z WIZYTĄ W ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINIE 
GONNEVILLE-LA-MALLET

W dniach 5-9 września 2016 r. delegacja 
rolników z Gminy Kosakowo odwiedziła 
na specjalne zaproszenie strony fran-
cuskiej rolniczą Gminę Gonneville-la-
-Mallet, leżącą w regionie Normandia, w 
departamencie Seine-Maritime. Celem 
wizyty była wymiana doświadczeń zwią-
zanych z pracą na roli, jak również nawią-

OSP KOSAKOWO GOŚCIŁO KOLEGÓW STRAŻAKÓW 
Z PARTNERSKIEJ GMINY RUWER

i opiekuna grupy, miała okazję przyjrzeć 
się z bliska m.in. francuskim gospodar-
stwom, fabryce pojazdów i urządzeń rol-
niczych, muzeum lnu. Odwiedzili także 
miejsca pamięci, związane z udziałem 
polskich wojsk w wyzwalaniu Normandii 
podczas II wojny światowej.  Wielu żoł-
nierzy niestety pozostało tam na zawsze.

W dniach 17-22 sierpnia gościliśmy 
strażaków z gminy partnerskiej Ruwer w 
Niemczech. W tym roku przyjechała do 
nas Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z 
jednostek Farschweiler oraz Waldrach. 
Strażacy z Kosakowa przygotowali dla 
gości z Niemiec bardzo ciekawy i różno-
rodny program pobytu. Wspólnie zwie-
dzano ciekawe miejsca w Gminie Kosa-
kowo, ale i Trójmiasto,  m.in. Centrum Na-
uki „Experyment”, Adventure Park, naja-
trakcyjniejsze miejsca i zabytki Gdańska 
i Gdyni. Odwiedziliśmy także jednostki 
sąsiadujących straży pożarnych. 
Pobyt gości zbiegł się z 50- leciem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kosakowie. De-
legacja niemieckich strażaków czynnie 
wzięła udział w przygotowanym progra-
mie uroczystości. Ostatniego dnia poby-
tu odbyła się SPARTAKIADA Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z udziałem 
jednostek powiatu puckiego pod hasłem: 
„Straż pożarna jako wszechstronny pod-
miot ratowniczy”. Wszyscy młodzi stra-
żacy mogli poznać nowoczesne techni-

zanie kontaktów z kosakowskimi gospo-
darzami. Rolnicy z Gonneville-la-Mallet 
mają się czym pochwalić: ze względu na 
doskonałe warunki do uprawy roli i duże 
doświadczenie gospodarskie, znakomi-
cie odnajdują się na wymagającym ryn-
ku Unii Europejskiej. Delegacja z Gminy 
Kosakowo pod opieką Karola Dettlaff a, 
pracownika tut. Urzędu w roli tłumacza 

ki ratownictwa z różnych specjalności. 
W spartakiadzie udział wzięły reprezenta-
cje młodzieżowych drużyn pożarniczych 
ze Starzyna, Strzelna, Czarnej Wody, Puc-
ka, Gnieżdżewa, Mieroszyna, Kosakowa 
i Niemiec. Podczas spartakiady na tere-
nie Gminy Kosakowo młodzież mogła 
obejrzeć pokazy ratownictwa technicz-
nego, chemicznego, wysokościowego, 
pożarniczego i medycznego. Następnie 
wszystkie drużyny wzięły udział w kon-
kurencjach bezpośrednio dotyczących 
tych form ratownictwa. 
Wyniki przedstawiały się następująco: 
I miejsce - MDP Gnieżdżewo, II miejsce - 
MDP Mieroszyno, miejsce III - MDP Ruwer, 
miejsce IV- MDP Kosakowo. Wójt Jerzy 
Włudzik oraz komendant gminny ochro-
ny przeciwpożarowej Michał Kulig wrę-
czyli zwycięzcom pamiątkowe nagrody. 
Dzięki takim wydarzeniom mamy okazję 
do integracji oraz wymiany doświadczeń, 
które zawsze są bardzo owocne. 
Koordynatorem i współorganizatorem 
spartakiady była dh Olimpia Nadolska.

JAK INFORMUJE 
KOMENDANT 
POWIATOWY 

POLICJI W PUCKU,
z dniem 1 października 2016 roku za-
mierzam powołać asp.szt. Grzegorza 
Karczewskiego – dotychczasowego 
naczelnika Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pucku.
Asp.szt. Grzegorz Karczewski służbę w 
Policji pełni od 16 października 1991 
roku. Jest policjantem dobrze przygo-
towanym ogólnie i zawodowo do wy-
konywania zadań na kierowniczych sta-
nowiskach. Wykazuje się zdolnościami 
organizatorskimi oraz sprawnym i 
skutecznym zarządzaniem, jego niena-
ganna, rzetelna służba, a także duże do-
świadczenie dają gwarancję właściwej 
realizacji zadań na stanowisku Komen-
danta Komisariatu Policji w Kosakowie.
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ONKOREJS 
GRANICAMI POLSKI 
DOTARŁ DO REWY

27 sierpnia br. dotarły do Rewy uczest-
niczki marszu fundacji OnkoRejs Gra-
nicami Polski. Osiemnaście grup prze-
mierzyło granice Polski, by pokazać, że 
choroba nie musi być granicą życia. W 
marszu wzięły udział osoby chore on-
kologicznie oraz wspierające je osoby 
zdrowe, które w ciągu 7 dni zdobyły 
100 km. odcinki granic Polski. Grupę 
odcinka Jastrzębia Góra, Hel, Włady-
sławowo, Puck, Rewa - przemierzającą  
106 km przywitał na rewskim cyplu 
Przewodniczący Rady Gminy i zarazem 
sołtys Rewy p. Marcin Kopitzki wraz z 
pracownikami tut. Referatu Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji. Uczest-
niczki marszu zostały przyjęte na noc-
leg przez mieszkankę Pierwoszyna p. 
Alinę Szydowską. 

PŁYWALNIA W KOSAKOWIE

KURS MŁODEGO RATOWNIKA 
NA PŁYWALNI W KOSAKOWIE

Dzieci od 12 lat i młodzież zapraszamy do udziału w kursie z zakresu ratow-
nictwa wodnego - młodszy ratownik ( junior lifeguard ). Rozpoczęcie kursu 
02.10.2016 r. godz. 17:00 Pływalnia Kosakowo. Więcej informacji tel 509 412 
009 e-mail:biuro@ticada.pl www.ticada.pl.
Przedstawiamy wykaz szkółek, które prowadzą zajęcia na naszej na pływalni w tym 
roku szkolnym. Szkółki pływackie oferują: naukę pływania indywidualną dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, naukę pływania grupową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, za-
jęcia dla dzieci do lat 4, gimnastykę rekreacyjną w wodzie dla seniorów, aquarobic.
W sprawie szczegółów dotyczących zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z po-
niższymi szkółkami.

Nazwa szkółki Adres Kontakt

Agnes Fit http://www.agnesfi t-gdynia.pl/ 502-187-576

Alfa - Anna Bołgin http://alfa.gd.pl/ 501-502-773

Alfa AQUA AEROBIK -  
Krystyna Zmitrowicz 501-565-933

Boja - Piotr Gralak http://www.bojasport.pl/ 535-939-515

Chlapu-Chlap http://www.chlapuchlap.pl/index.html 508-319-380

Delfi n http://www.delfi n.gdynia.pl/ 502-083-311

Gold Swim http://www.goldswim.pl/ 607-073-467

Just Swim http://www.naukaplywania.gdynia.pl/ 504-769-193

Junior Life Guards 509-767-572, 
692-834-986

Kumak BIS - W. Gesse 501-015-796, 
502-387-829

Kuźnia Pływania - Paulina 
Kreft http://kuzniaplywania.pl/ 694-013-931

Lucas Nadar http://www.lucastour.com.pl/nauka-
plywania 602-385-709

Merlin http://www.merling.pl/ 510-132-600 

Nodo http://naukaplywania.info/ 503-113-806

Orka http://orkarumia.pl/ 501-186-127

Pływaczek http://www.plywaczek.gd.pl/ 502-066-762

Strefa Pływania http://www.strefa-plywania.pl/ 695-621-268

Surf Stacja - K.Nowak http://www.surfstacja.pl/ 696-307-366

Swimmer http://www.swimmer.net.pl/, 515-284-702

Ticada - Sebastian Borek http://www.ticada.pl/, 509-412-001

Top Activ http://www.topactive.pl/ 502-066-762

Wodnik http://www.wodnik-rumia.pl 511-738-524

PAW W DOMU KULTURY W PIERWOSZYNIE
14 września odbyło się pierwsze, po-
wakacyjne spotkanie grupy wsparcia 
biznesowego dla kobiet PAW-Kosa-
kowo. Naszym gościem była Kamila 
Czarnomska – doradca kariery, osoba 
energiczna, konkretna, z głową peł-
ną pomysłów, a przede wszystkim 
świetny fachowiec. Rozmawiałyśmy 
na temat marki osobistej i jej tworze-

nia on line i off  line. Dlaczego warto 
pracować nad swoją marką, co warto 
pokazywać na facebooku, a czego ra-
czej unikać, co to jest LinkedIn, w jaki 
sposób korzystać z networkingu – to 
tylko kilka zagadnień, które były oma-
wiane na spotkaniu. 
To już za nami, a przed nami kolejne 
spotkania! Najbliższe odbędzie się 

13 października br. o godz. 18 w 
Domu Kultury w Pierwoszynie. Tym 
razem będziemy mówić o kosztach 
funkcjonowania fi rmy.
Zapraszam wszystkie Panie, które 
planują założyć własną fi rmę lub już 
ją mają, a także te, które zastanawia-
ją się nad zmianą swojej kariery za-
wodowej. WSTĘP WOLNY! 
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Tradycyjnie już, w pierwszych dniach 
września obchodziliśmy doroczne 
gminne dożynki, wieńczące bogaty 
program letnich imprez plenerowych. 
Święto Plonów, zorganizowane w so-
botę 3 września przez Wójta Gminy 
Kosakowo oraz Sołtysów rozpoczął 
uroczysty korowód dożynkowy, po 
czym odbyła się msza święta konce-
lebrowana przez ks. Kanonika Jana 
Grzelaka, proboszcza parafi i pw. Św. 
Antoniego Padewskiego w Kosako-
wie. Oprawę muzyczną mszy zapew-
nił chór Morzanie. 

Po mszy świętej nastąpiło uroczyste 
dzielenie się chlebem z tegorocznych 
zbiorów wśród przybyłych na to rolni-
cze święto. W akcie tym uczestniczyli: 
Wójt Jerzy Włudzik, Zastępca Wójta 
Zdzisław Miszewski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Marcin Kopitzki oraz 
Przewodniczący Komisji ds. Ekologii, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Morskiej Marcin Majek.

Funkcję starostów pełnili: Alicja i To-
masz Krause z Pierwoszyna. Symbo-
liczne znaczenie miało wypuszczenie 
gołębi (tą wyjątkową niespodziankę 
przygotował prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Mel-
zer).

Na część artystyczną dożynek złoży-
ły się występy: Orkiestry Dętej Gmi-
ny Kosakowo, Zespołu Kosakowianie  
oraz Chóru Morzanie. Mogliśmy rów-
nież podziwiać wspaniale przygoto-
waną młodzież  naszych szkół – ze-
spół Dębogórskie Kwiatki ze szkoły w 
Dębogórzu, zespół Jantarki ze szkoły 
w Mostach oraz zespół Rebuce ze 
szkoły w Pogórzu. W przerwach nie 
mogło zabraknąć – jak zawsze – spe-
cjalnych konkursów dla sołtysów i 
reprezentantów sołectw – tym razem 
było to rozpoznawanie ziaren zbóż 
oraz ubijanie piany z białek. Były rów-
nież konkursy dla dzieci i dorosłej pu-
bliczności.

Zwieńczeniem części artystycznej 
były występy głównych gwiazd: ze-

DOŻYNKI GMINNE 2016 
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społu FUCUS oraz ANDRE. Następnie publiczność do tańca porwał zespół Półtora Gościa 
oraz Solo Band. Imprezę prowadził Tomasz Podsiadły.

I tym razem w organizacji dożynek mogliśmy liczyć na sołtysów, rady sołeckie, także rad-
nych, rolników i rybaków. Wszystkim im gorąco dziękujemy i doceniamy ich zaangażo-
wanie, nie zapominając o służbach porządkowych: Policji, Straży Gminnej oraz OSP w 
Kosakowie. Wyrazy podziękowania kierujemy do naszych księży za wsparcie i modlitwę. 

KOSAKOWO – II 
Kosakowskie Za-
wody Wędkarskie 
– odbyły się 27 
sierpnia nad sta-
wem w Kosakowie. 
Organizatorami 
zawodów była Pa-
rafi a pw. św. Anto-
niego Padewskie-

go w Kosakowie oraz Sołtys Kosakowa 
Andrzej Śliwiński. W zawodach wzięło 
udział 15 zawodników (w tym 3 kobie-
ty) z Kosakowa, Dębogórza, Pogórza, 
Mostów oraz Gdyni i Rumi. Przyznano 
trzy nagrody główne. I miejsce w zawo-
dach i Puchar Proboszcza ks. kanonika 

Jana Grzelaka zdobył  Michał Kocur z 
Mostów. Puchar Sołtysa Kosakowa za 
II miejsce otrzymał Jan Domysławski. 
Nagrodę właściciela Firmy „CELSTAN” 
mgr. Stanisława Śliwy dla najmłodsze-
go uczestnika otrzymał Jakub Szem-
bek z Kosakowa (11 lat), który zajął III 
miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe. Organizatorzy mają 
nadzieję, że był to mile spędzony czas 
w przyjemnej atmosferze. Już dziś 
zapraszamy na kolejne zawody, które 
planujemy w przyszłym roku.

KAZIMIERZ – Dzień Ziemniaka. Ziem-
niak – warzywo pochodzące z Peru i 
sprowadzone do Polski w XVII w. przez 
króla Jana III Sobieskiego – był bohate-
rem festynu rodzinnego w Kazimierzu 
w upalną sobotę 10 września br. Im-
prezę zorganizował Wójt Gminy wraz 
z sołtys i z radą sołecką. Statystyczny 
Polak w ciągu jednego miesiąca spoży-
wa ok. 5 kg ziemniaków. Można jednak 
spokojnie założyć, że licznie zebrani na 

placu przy świetlicy sołeckiej w Kazi-
mierzu mieszkańcy znacznie poprawili 
ta statystykę, spożywając pyszne lokal-
ne przysmaki, nie tylko zresztą na bazie 
popularnego kartofl a. Rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny dla dzieci, do tańca 
przygrywał zespół Brokat z Wejherowa, 
a znakomitą zabawę dla osób w każ-
dym wieku zapewnił Karol Dettlaff . 

SUCHY DWÓR - ju-
bileuszowy festyn 
integracyjny – od-
był się 27.08. z 
okazji 15-lecia so-
łectwa Suchy Dwór. 
Równocześnie była 
to wyjątkowa oka-
zja do świętowania 
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dla Pani sołtys 
Bożeny Roszak, 
która to od 15 
lat piastuje 
stanowisko soł-
tysa Suchego 
Dworu. Z tej to 
okazji Pani soł-
tys otrzymała 
niespodzian-
kę statuetkę 
„Oscara” dla 
N a j b a r d z i e j 
w y t r w a ł e g o 
sołtysa z okazji 

15-lecia sołectwa od współpracow-
ników. Podczas festynu nie zabrakło 
zabaw i konkursów dla najmłodszych 
mieszkańców jak i dorosłych. Do tań-
ca przygrywał zespół Czarne Kapelu-
sze.

Kolejny ENGLISH SUMMER PROJECT 
w świetlicy sołeckiej w Suchym 
Dworze. Już po raz drugi w wakacje 
w świetlicy sołeckiej w Suchym Dwo-
rze odbyły się letnie półkolonie dla 
dzieci z Suchego Dworu, jak i innych 
sołectw. Tym razem dzieci przeniosły 
się w świat tajnych agentów i detek-
tywów pogłębiając tajniki języka an-

gielskiego. Stąd nazwa projektu Let’s 
play Super Agents. W trakcie 2 tygo-
dni turnusu uczestnicy, pod czujnym 
okiem prowadzącej p. Aldony Soko-
łowskiej, rozwiązywali zagadki de-
tektywistyczne, odbywali misje spe-
cjalne, jak i mieli przyjemność gościć 
ofi cerów policji z Komendy Powiato-
wej w Pucku, którzy przybliżyli dzie-
ciom na czym polega praca detekty-
wa. Dzieci miały również ogromną 
przyjemność zapoznać się z nowymi 
technikami, uczestnicząc w zajęciach 
Minecraft, jak i Robotyki z trenerem 
P. Piotrem Miotke. 

AKCJA „LATO 2016”

Rok szkolny 2015/2016 uczniowie 
gminy Kosakowo zakończyli letnim wy-
poczynkiem, zorganizowanym - jak co 
roku - przez Wójta Gminy. Z akcji „ Lato 
2016 ” skorzystało w formie 2- tygo-
dniowych kolonii letnich 102 uczniów 
naszych gminnych szkół podstawo-
wych i gimnazjum. 

Uczniowie od III klasy szkoły podsta-
wowej do III klasy gimnazjum wypo-
czywali na przełomie czerwca i lipca 
w zaprzyjaźnionych gminach Żerków, 
Krościenko i w Ojranach na Litwie. 

Jak co roku, rodzice naszych uczniów 
pokrywali jedynie około 50% kosztów 
wypoczynku. Pozostałą kwotę stano-
wiły środki z budżetu Gminy Kosako-
wo.  Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji 
fi nansowej otrzymały także dodatkową 
pomoc fi nansową z GOPS w Kosakowie. 

Koloniści poza dobrą i fachową opieką 
skorzystali z licznych atrakcji. Wędrów-
ki po górach, zdobyte szczyty Pienin, 
spływ Dunajcem,  wizyty w muzeach, 
pałacach i  parkach Wielkopolski, ko-
rzystanie z odkrytych basenów, zwie-
dzanie zabytkowego Wilna i Trok  oraz 
udział w imprezach lokalnych i zawo-
dach sportowych pozostaną na długo w 
pamięci naszych uczniów. 

Wszyscy koloniści wrócili zdrowi i 
szczęśliwi i bardzo zadowoleni z letnie-
go wypoczynku. 

Delegacja Gminy, na czele z Wójtem 
Jerzym Włudzikiem odwiedziła kolo-
nistów w miejscach ich wypoczynku. 
Wójt osobiście rozmawiał z kolonistami 
i ich opiekunami  pytając o wrażenia  i 
uwagi. Nie zapomniał też o słodkim po-
częstunku dla każdego dziecka.  Wizyta 
ta była okazją do spotkań i omówienia 

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH 

zasad dalszej współpracy z władzami 
gmin Żerkowa, Krościenka i merem ob-
wodu wileńskiego. 

Najmłodsi  uczniowie szkół podstawo-
wych począwszy od I klasy a skończyw-
szy na III klasie już drugi rok z rzędu 
mieli możliwość skorzystania z 2- tygo-
dniowych  półkolonii organizowanych w 
macierzystych szkołach i dofi nansowy-
wanych przez organ prowadzący.  W tym 
roku z tej formy wypoczynku skorzystało 
około 50 uczniów szkół podstawowych 
w Mostach i Pogórzu. Dla półkolonistów 
także przygotowano bogaty i bardzo 
urozmaicony program wypoczynku. Nikt 
się nie nudził i nie był smutny. 

Uczestnicy tegorocznego wypoczynku 
„Lato 2016”  składają podziękowania 

wójtowi, kierownikom i wychowawcom 
oraz opiekunom medycznym. Dodatko-
we podziękowania za pomoc w organi-
zacji składamy pracownikom Referatu 
Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Kosa-
kowie, panu Januszowi Frąckowiakowi, 
trenerom Orlika oraz Zrzeszeniu Ka-
szubsko Pomorskiemu Oddział w Dę-
bogórzu-Kosakowie. 

INNOWACYJNY ROK W MOSTACH - 

Rok szkolny 2016/2017 w szkole 
podstawowej w Mostach to rok pełen 
innowacyjnych i nowatorskich progra-
mów edukacyjnych. Dyrektor szkoły 
złożyła wniosek do Pomorskiego Ku-
ratora Oświaty o przyjęcie napisanych 
przez nauczycieli programów i wpi-
sanie na listę innowacji pedagogicz-
nych. Otrzymaliśmy pozytywną odpo-
wiedź i przystępujemy do realizacji 6 
innowacji :
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1. Autorski program zajęć informa-
tycznych z elementami programo-
wania dla uczniów klasy IV (udział 
w ogólnopolskim pilotażu),  

2. „Poranki z Dennisonem”, 
3. „Bajki na fali”,  
4. „Most do Indii”,  
5. „Zaczarowany fl et”, 

6. „Z mamą, tatą na rowerze”.
Ponadto udało się nam pozyskać środki 
na zajęcia pozalekcyjne z dwóch pro-
gramów. Poprzez program „A to właśnie 
matematyka ! ” nauczyciele będą rozwi-
jać umiejętności logicznego myślenia i 
kreatywności uczniów klas IV – VI . Cho-
dzi o pokazanie uczniom, że warto uczyć 

się matematyki, bo spotykają się z nią na 
każdym kroku w życiu codziennym. Po-
przez program „Pod wspólnym niebem” 
uczniowie zostaną wprowadzeni w taj-
niki wiedzy astronomicznej, przygotują 
wydarzenie astronomiczne dla swojej 
lokalnej społeczności . Zobaczą odległy 
świat poprzez teleskopy. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU
CZYTANIE NA TRAWIE I NA DYWANIE - 
Słońce świeci uparcie i mocno, na niebie 
ani jednej chmurki… Nikomu nie chce 
się siedzieć w ławkach. Dlaczego więc 
nie sprawić sobie małej przyjemności? 
I przy okazji nie połączyć przyjemnego 
z pożytecznym…? Klasy IV-VI ze Szko-
ły Podstawowej w Pogórzu uciekły na 
chwilę ze szkolnych murów, by na ko-
cach piknikowych delektować się nie-
mal wakacyjną pogodą. A żeby relaks 
był relaksem przez duże „R”, uczniowie 
zabrali ze sobą swoje ulubione książki, 
by poczytać je na trawie, w miłych oko-
licznościach przyrody. I tak zainauguro-
wali akcję „Czytanie na trawie”, dzięki 
której chcą pokazać, że dobrą książką 
można cieszyć się zawsze i wszędzie, 
że czytanie w towarzystwie przyjaciół 
może być inspirujące oraz, że to, co lu-
bią nawet najstarsze i najbardziej wy-
luzowane tygrysy, to świetna historia 
przeczytana na głos i poruszająca struny 
wyobraźni. Młodsi koledzy z klas 0-III, 
siedząc grzecznie na dywanie wysłu-
chali ciekawej historii odczytanej przez 
rodziców. Tak w Szkole Podstawowej w 
Pogórzu promowane jest czytelnictwo.

ZAWODNICZKI BASKET 90 GDYNIA 
AMBASADORKAMI KOSZYKÓWKI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGÓRZU - 
Dwie zawodniczki drużyny Basket 90 
Gdynia zostały ambasadorkami koszy-
kówki w Szkole Podstawowej w Pogó-
rzu, a są nimi Kamila Podgórna i Jelena 
Skerović. W roku szkolnym 2016/2017 
zawodniczki będą odwiedzać szkołę w 
Pogórzu i przeprowadzą pokaz koszy-
kówki oraz treningi z zainteresowanymi 

uczniami. Będzie to świetna promocja 
sportu i zachęta do kibicowania. Loso-
wanie szkół odbyło się podczas ofi cjal-
nej prezentacji zespołu Basket 90 Gdy-
nia. Uczniowie z Pogórza odebrali ofi -
cjalny certyfi kat i już czekają na pierw-
szą wizytę. A teraz pozostaje życzyć 
ambasadorkom udanego sezonu!

MEGA MISJA NA POGÓRZU - 
W Warszawie ofi cjalnie rozpoczęła się 
realizacja programu MegaMisja Fun-
dacji Orange skierowanego do świe-
tlic szkolnych. Filmik przygotowany 
uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej w Pogórzu zdobył uznanie jury i 
dzięki temu szkoła zakwalifi kowała się 
do programu. MegaMisja to program 
nowoczesnej edukacji, który podnosi 
cyfrowe kompetencje nauczycieli, a 
dzieciom w świetlicy pomaga odkryć 
dobre i bezpieczne strony technologii. 
A wszystko w formie przyjaznej zaba-
wy w cyfrowe laboratorium, w którym 
pomagają animowanym bohaterom 
złapać niesfornego psotnika, ucząc się 
przy tym waż-
nych zasad 
młodego inter-
nauty. To jest 
ich MegaMisja.

RODZINNE BIEGANIE W POGÓRZU - 
W ramach Europejskiego Tygodnia 
Sportu w Szkole Podstawowej w Pogó-
rzu przygotowano kilka atrakcji, Jedną 
z nich było „Rodzinne Bieganie”. Na 
boisku przy ulicy Szkolnej zebrała się 
spora grupa chętnych do aktywnego 
spędzenia czasu - uczniów, rodziców i 

nauczycieli. Na początek pan Remigiusz 
Iwoła przeprowadził pokazową roz-
grzewkę biegacza, a po biegu jak należy 
się właściwie rozciągnąć. Biegi przepro-
wadzono w trzech kategoriach : klasy 
O-III oraz IV-VI na dystansie jednego 
okrążenia, a rodzice i nauczyciele na dy-
stansie dwóch okrążeń. Dyrektor Szkoły 
dziękuje wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas i przyszli dać przykład aktyw-
ności sportowej - nie liczy się przecież 
kto zwyciężył, ale liczy się zdrowie i 
dobra zabawa.. Wszyscy jednogłośnie 
stwierdzili - taką akcję trzeba powtórzyć 
- i z pewnością będzie powtórka!

RZEKA MLEKA - „Nie ma szlachetniejszej 
przesady niż przesadna wdzięczność” - 
kiedy w Szkole Podstawowej w Pogórzu 
rozpoczynano akcję „Gdy wychowawca 
na zebraniu czeka - przynieś do szkoły 
karton mle-
ka...” nikt nie 
spodziewał 
się tak wiel-
kiego odze-
wu. Dzięki 
szczodrości 
r o d z i c ó w 
udało się ze-
brać praw-
dziwą rzekę 
mleka. Dwo-
ma transpor-
tami mleko 
przewiezione zostało do Hospicjum 
Dziecięcego Gdynia Bursztynowa Przy-
stań i posłuży jego podopiecznym. 
DZIĘKUJEMY W IMIENIU PODOPIECZ-
NYCH HOSPICJUM - niech ta rzeka mleka 
będzie źródłem nadziei.
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SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W DĘBOGÓRZU

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 
15 września 
kropki opa-
nowały na-
szą szkołę. 
Po raz ko-
lejny wzię-
liśmy udział 
w Między-
narodowym 
Dniu Kropki, 
czyli global-
nym święcie 
kreatywno-

ści, odwagi i współpracy. A wszystko 
zaczęło się od książki Petera H. Rey-
noldsa pt. „The Dot”. Książka opowia-
da o dziewczynce, która nie wierzyła 
w swoje umiejętności. Miała kłopot na 
lekcji plastyki, gdyż uważała, że nie po-
trafi  malować. Gdy postawiła na kartce 
kropkę, pani nauczycielka była zachwy-
cona i poprosiła Vashti o podpisanie 
swojego dzieła. Vashti była zdziwiona, 
że udało jej się stworzyć obrazek ze 

B I B L I OT E K A  /  K U LT U R A

zwykłej kropki... Udział szkoły w tym 
globalnym wydarzeniu był doskonałą 
okazją do odkrywania uczniowskich 
talentów oraz do rozbudzania kre-
atywności. W organizację Dnia Kropki 
włączyła się cała społeczność szkolna. 
Kropki królowały na ubraniach i innych 
częściach garderoby dyrekcji, nauczy-
cieli oraz uczniów. Ci, którzy nie znaleź-
li ich w swoich szafach ozdobili swoje 
koszulki w samodzielnie wykonane 
kropeczki i kółeczka.

SPRZĄTANIE ŚWIATA = RAZEM MOŻE-
MY WIĘCEJ! - pod takim hasłem ruszy-
ła tegoroczna akcja Sprzątania Świata, 
do której tradyjnie włączyła się nasza 
szkoła. 16 września wszyscy uczniowie 
wraz z wychowawcami, wyposażeni 
w worki i rękawice wyruszyli na do-
kładne sprzątanie naszej okolicy. Prze-
prowadzana po raz 22 akcja Sprzątania 
Świata była jak zwykle świetną okazją do 
rozmów na temat jakże ważnych spraw 
- segregacji śmieci, recyclingu, koniecz-

ności dbania o naszą Planetę Ziemię. 
Dzieci  W klasach odbyły się pogadanki 
i zabawy uświadamiające dzieciom wy-
stępki ludzkości zagrażające środowi-
sku naturalnemu. Akcja sprzątania na-
szej okolicy przebiegła sprawnie i bez 
zakłóceń, a w punktach zbiórki śmieci 
pojawiły się wielkie sterty worków 
z zebranymi odpadami. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
zaangażowanie i czynny udział w akcji. 
I oby w przyszłości takich worków było 
coraz mniej. 

V GMINNY PLENER 
MALARSKO-RZEŹBIARSKI 

- w dniach 11-17 września gościliśmy w 
naszej gminie 8 artystów z różnych stron 
Polski. Wzięli Oni udział w V Gminnym 
Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim pn. 
„Cztery pory roku w gminie Kosakowo” 
(drugi człon nazwy, tj. „rzeźbiarski” poja-
wia się w naszej imprezie po raz drugi). 
Plener odbywał się w Mechelinkach. A 
pogoda? Nie mogło być piękniej.
W sobotę 17 września 2016 r. miłośnicy 
sztuki mieli okazję obejrzeć poplenero-
wą wystawę prac, która została wyeks-
ponowana na terenie przystani rybackiej 
w Mechelinkach. Największą atrakcją 
okazała się rzeźba siewcy – efekt ciężkiej 
pracy Kazimierza Kostki – która docelo-
wo zostanie ustawiona w Pierwoszynie. 
Podczas wystawy Artysta dokańczał 

BIBLIOTEKA 
GMINNA

swoje dzieło, toteż odwiedzający mieli 
okazję zobaczyć rzeźbiarza przy pracy. 
Goście mogli również zapoznać się z 
nietypową techniką zdobniczą – intar-
sją, którą w swej pracy artystycznej sto-
suje drugi zaproszony do naszej gminy 
rzeźbiarz - Zbigniew Pląskowski. Z po-
wstałych prac malarskich zostanie przy-
gotowany gminny kalendarz ścienny na 
2017 rok.
Artyści Malarze: Ewa Buczyńska (Warsza-
wa), Ewa Dworzańska (Łowicz), Natasza 
Sobczak (Gościcino), Urszula Zimorska 
(Stara Kiszewa), Zdzisław Karbowiak 
(Rewa) i Maciej Tamkun (Wejherowo).

Artyści Rzeźbiarze: Kazimierz Kostka 
(Wodnica) i Zenon Pląskowski (Rokocin). 
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna 
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla 
i Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Re-
kreacji Urzędu Gminy Kosakowo. Plener 
odbył się pod patronatem honorowym 
Wójta Gminy Kosakowo.
Organizatorzy Pleneru pragną złożyć po-
dziękowania wszystkim Artystom oraz 
osobom zaangażowanym w przygoto-
wanie imprezy; szczególne podzięko-
wania kierują w stronę pana Zdzisława 
Karbowiaka – komisarza artystycznego 
Pleneru.

WERNISAŻ WYSTAWY 
„STĄD DO CIEKAWEGO ŚWIATA” 
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
im. Augustyna Necla ma przyjemność 
zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy 
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malarskiej pt. „Stąd do ciekawego świata 
III”, autorstwa Tadeusza Trockiego. Wer-
nisaż odbędzie się 13 października 2016 

r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki 
przy ul. Fiołkowej 2a w Kosakowie. 
Ekspozycja będzie czynna do 9 listopada 
w godzinach otwarcia Biblioteki. Zapra-
szamy. Wstęp wolny.

WYSTAWA MALARSTWA 
DANUTY ŁUCZKIEWICZ 
W czwartkowe popołudnie 8 września w 
Kosakowskiej Bibliotece mieliśmy przy-
jemność otworzyć wystawę malarstwa 
Danuty Łuczkiewicz, której towarzyszy 
inna wystawa: rękodzieło Romany Łucz-
kiewicz (mieszkanki naszej gminy).
Pogoda była cudowna, goście dopisali, 
prace piękne, a do tego oprawa muzyczna 

w wykonaniu Maksymiliana Łuczkiewicza 
(wnuka p. Danuty), więc imprezę zdecy-
dowanie można zaliczyć do udanych.
Ekspozycja będzie czynna do 4 paździer-
nika w godzinach otwarcia Biblioteki. Za-
chęcamy do oglądania!

Już po raz trzeci Rada Sołecka wsi Dębo-
górze wraz z Sołtysem, przy wsparciu 
Gminy Kosakowo zorganizowała wystawę 
poświęconą tragicznym wydarzeniom z 
września 1939 roku. Wystawa o nazwie 
„Wybrzeże1939.pl” odbyła się w dniach
17-18.09 i była częścią obchodów rocz-
nicy 19 września. Jak co roku oparto ją o 
zbiory mieszkańca wsi Dębogórze, Pana 
Sebastiana DRAGA. Podstawowym celem 
jaki przyświecał i przyświeca organizato-
rom jest popularyzacja wiedzy o naszej 
gminie wśród mieszkańców. Jednocze-
śnie bardzo cieszy fakt, iż wystawę z roku 
na rok odwiedza coraz więcej osób, także 
i z poza gminy, między innymi z Gdańska, Pruszcza Gdańskiego 
a nawet Malborka.
Tegoroczna wystawa różniła się od poprzednich. W celu nakło-
nienia dzieci do jej odwiedzenia zorganizowano dla nich 
w sobotę 17.09 żywą lekcję historii, którą poprowadzili rekon-
struktorzy ze Stowarzyszenia „FORT”. Każde przybyłe dziecko 
oprócz tego, iż uczestniczyło w różnego rodzaju zabawach 
i konkursach, zostało nagrodzone przez Sołtysa wsi Dębogórze 
drobnym upominkiem.
Wystawa organizowana we wsi Dębogórze różni się tym 
od innym, iż umożliwia ona bezpośredni kontakt pomię-
dzy zwiedzającymi a organizatorami. Dzięki takiej formule 
można zapoznać się z historią każdego wystawionego przed-
miotu, można także wymienić się posiadaną wiedzą czy też 
wspomnieniami.
Organizatorzy zapewnili ciepłe napoje, odrobinę słodkości 
ORAZ żołnierską grochówkę przyrządzoną w kuchni polowej wz. 
36 Pani Joanny Minczykow z Redy.
Organizatorzy wyrażają ogromną nadzieję, iż wystawa wpisała 

WYSTAWA „WYBRZEŻE 1939”

się już na stałe w kalendarz rocznicowych uroczystości Gminy 
Kosakowo i już teraz serdecznie zapraszają do jej odwiedzenia.
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SPORT

ZAPOWIEDZI
ZADUSZKI MORSKIE
1 i 2 listopada wspominamy tych, 
którzy odeszli. Jak każdego roku, Wójt 
Gminy Jerzy Włudzik oraz Proboszcz 
Parafi i pw. Św. Rocha w Rewie ks. 
kanonik Wiesław Philipp zapraszają 
do uczestnictwa  w Zaduszkach Mor-
skich, organizowanych w środę 2 
listopada 2016 roku w Rewie.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 
17:00 mszą świętą w kościele pw. 

Św. Rocha w Rewie. Po mszy nastąpi 
przemarsz z kościoła na Ogólnopol-
ską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza w 
Rewie, gdzie pod Krzyżem Morskim 
zostaną złożone kwiaty oraz zapalone 
znicze, a na wody Zatoki Puckiej pusz-
czony zostanie symboliczny wieniec. 

UROCZYSTA AKADEMIA 
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Wójt Gminy Kosakowo zaprasza na 
Uroczystą Akademię z okazji Święta 
Niepodległości, która odbędzie się 10 
listopada o godzinie 17.00 w Gmin-
nym Domu Kultury w Pierwoszynie. 
W programie Akademii: wręczenie 

statuetek Złotego Klosa oraz innych 
nagród i wyróżnień, jak również 
występy artystyczne. 

XI GMINNE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI
Zapraszamy  do wzięcia udziału 
w XI Gminnych Biegach z oka-
zji Święta Niepodległości, które 
odbędą się 11 listopada na ścieżce 
pieszo – rowerowej Pogórze – Kosa-
kowo – Pierwoszyno. W zawodach 
do zdobycia wartościowe nagrody. 
Szczegółowe informacje dostępne 
będą na stronie internetowej 
www.kosakowo.pl/rkis

YACHT CLUB REWA INFORMUJE 

27.08 w Yacht Clubie Rewa odbył się V 
Memoriał Bogdana Kamieńskiego. Był 
to mały rewanż za rozegrane tydzień 
wcześniej Mistrzostwa Polski. Bogdan 
Kamieński był jednym z trójki autorów 
pomysłu klubu dla młodzieży bez opłat 
za żeglarstwo. Ten pomysł realizowany 
jest tylko w jednym miejscu w Gminie 
Kosakowo - YC Rewa. Przy bardzo do-
brej, żeglarskiej pogodzie - wietrznej i 
słonecznej rozegrano 4 wyścigi. Zwycię-
żyła załoga Michała Gajdy przed załogą 
Marcina Styborskiego. Trzecia była za-

łoga Ady Osińskiej z Warszawy. Impreza 
mogła  odbyć się dzięki Urzędowi Gminy 
Kosakowo, Województwu Pomorskiemu, 
Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu 
i Yacht Clubowi Rewa. Łącznie udział 
wzięło 35 zawodników. Puchary ufundo-
wała fi rma Mastpol Kazimierza Połcika.

YC REWA OPANOWUJE PODIUM 
I PIERWSZĄ DZIESIĄTKĘ MISTRZOSTW 
POLSKI W PUCKU.
Organizatorami Mistrzostw Polski w Puc-
ku byli Yacht Club Rewa, Harcerski Ośro-
dek Morski, Pomorski Związek Żeglarski. 
W sobotę udało się rozegrać 4 wyścigi 
natomiast w niedzielę 3. Łącznie wystar-
towały 43 załogi, czyli 135 zawodników 
nie tylko z województwa pomorskiego. 
Po bardzo ciężkiej rywalizacji zwycięży-

ła załoga w składzie: Krzysztof Stromski, 
Marta Brodowska, Kacper Frąckowiak pły-
wających na żaglach fi rmy Benning. Dru-
gie miejsce zajęła załoga zeszłorocznego 
Mistrza, wielokrotnego medalisty Mi-
strzostw Polski w olimpijskiej klasie Finn 
Artura Piernickiego z taką samą ilością 
punktów, co zwycięzca. Na najniższym 
stopniu podium stanęła załoga mieszkań-
ca Kosakowa Jacka Ludwiczaka, z którym 
płynęły bliźniaczki z Pierwoszyna - Wik-
toria i Julia Wruk. Na uwagę zasługuje 
bardzo duża liczba mieszkańców gminy 
Kosakowo, w różnym wieku, na co dzień 
podnoszących swoje kwalifi kacje w YC 
Rewa. Atmosfera była wspaniała. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy i upomin-
ki, a najlepsi puchary ufundowane przez 
Pana Kazimierza Połcika. Tak trzymać!

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kosakowie składa 
podziękowania właścicielom 
fi rmy „MASTPOL” sp. z.o.o. sp. 
k., Ewie i Kazimierzowi Połcik 
za pomoc rodzinom potrzebu-
jącym, tym razem w zakupie 
wyprawek szkolnych.

PODZIĘKOWANIE

W wyjątkowym dla Pani Wandy 
Mańczak z Mostów dniu, w którym 
obchodziła ona swoje  94. urodziny 
składaliśmy sędziwej solenizantce 
kwiaty i życzenia. W gminnej dele-
gacji byli: Wójt Jerzy Włudzik, radna 
powiatu Alina Marchel oraz radn 
gminy Lucyna Sorn.

JUBILEUSZ
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 JACEK DOMARUS I KŁOS WERBLINIA, ZDOBYWCAMI KOTWICY BAŁTYKU.
21 sierpnia w Centrum Sportowym w Kosakowie, odbył się tur-
niej sportowy Kotwica Bałtyku w karcianą Baśkę. Zwycięzcami 
zostali Jacek Domarus – Szpica Szemud oraz Kłos Werblinia. 
Drugie miejsce zajęła para Elżbieta Kruk i Józef Głowienka – 
Asy Kamień. Na trzecim miejscu rywalizację ukończyli Maria 
Dominik i Daniel Nadolski – Kłos Werblinia. Najlepszą drużyną 
turnieju, został Kłos Werblinia – kpt. Henryk Radtke.  
Turniej sportowy Kotwica Bałtyku, odbył się pod patronatem 
Wójta Gminy Kosakowo. Podziękowania na rzecz Administra-
tora Obiektu PUK PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie, w osobie Ma-
riana Gutowskiego za kaszubską gościnność. 

NABÓR DO DRUŻYN JUNIORSKICH GKS SZTORMU MOSTY
Trwa nabór do Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Mosty. W szeregach klubu w rocznikach 2002-2011 trenuje już ponad 130 
juniorów. Informacje i zapisy możliwe są u trenerów:
• roczniki 2010/11/12: tr. Michał Michalski – tel. 507 625 650, sztormmosty2010.futbolowo.pl
• roczniki 2008/09: tr. Marek Hebel – tel. 512 375 925, sztormmosty2008.futbolowo.pl
• roczniki 2006/07: tr. Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182, sztormmosty2006.futbolowo.pl
• roczniki 2004/05: tr. Paweł Formella – tel. 608 272 212, sztormmosty2004.futbolowo.pl

Sztorm Mosty – roczniki 2008-2009 Sztorm Mosty – roczniki 2010-2012

OBÓZ W KRUSZWICY – SZTORM MOSTY ROCZNIK 2008/09
W połowie sierpnia 2016 r. zawodnicy rocznika 2008/09 uczestniczyli w obozie piłkarskim w Kruszwicy. W trakcie 6-dniowego 
pobytu młodzi Sztormowcy pod okiem trenera Marka Hebel trenowali na obiekcie sportowym miejscowego Gopła. Nie zabrakło 
meczów sparingowych, a także regeneracji na basenie, grilla, czy zwiedzania zabytkowej Mysiej Wieży, znanej z legendy o Popielu.

Na obiekcie piłkarskim w Kruszwicy Z trenerem Markiem Hebel przy Mysiej Wieży w Kruszwicy

GKS SZTORM MOSTY (2002/03) – I LIGA WOJEWÓDZKA C1
W I lidze wojewódzkiej C1 (roczniki 2002/03) sezon rozpoczęli trampkarze Sztormu Mosty. Po 3 rozegranych meczach podopiecz-
ni tr. Łukasza Godlewskiego zajmują 8. miejsce. W bieżącym sezonie klub mierzyć się będzie kolejno z następującymi klubami: KS 
Starogard Gdański, Lechia Gdańsk, Czarni Pruszcz Gdański, Gryf Słupsk, Arka Gdynia, Pogoń Lębork, Start Miastko, Gryf Wejhero-
wo, Rodło Kwidzyn, KP Gdynia, Santos Gdańsk, U2 Bytów, Chojniczanka Chojnice.
Więcej informacji na stronie klubowej: sztormmosty2002.futbolowo.pl
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ROZPOCZĘCIE SEZONU SZKOLENIOWEGO 
W CENTRUM SPORTOWYM KOSAKOWO

 

 

 

 

 

ZAWODY W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR WÓJTA 

GMINY KOSAKOWO
PROGRAM MINUTOWY

21.10.2016 r. (piątek)
godz. 9:00 – odprawa techniczna, weryfi kacja listy startowej, 
(pływalnia)
Pływanie 50 m st. dowolnym 
godz. 9:15 – rozgrzewka
godz. 9:30 – start I serii pływania, zaczynają dziewczęta
Start sztafet biegowych po zakończeniu biegów indywidual-
nych.
Bieg 600 m
godz. 11:00 – rozgrzewka.
godz. 11:15 – start I serii biegowej, zaczynają dziewcząt
Start sztafet biegowych po zakończeniu biegów indywidual-
nych
godz. 13:00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW, ogłosze-
nie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 
W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM 

W KATEGORII DZIECI - DWUBÓJ NOWOCZESNY 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENIOWEGO 
W CENTRUM SPORTOWYM KOSAKOWO

1. Miejsce zawodów: Centrum Sportowe Kosakowo ul. Żerom-
skiego 11 81-198 Kosakowo
2. Termin zawodów: 21.10.2016 r. (piątek) 
3. Program zawodów: godz. 9:15 – pływanie, godz. 11:15 – bieg 
4. Organizator, współorganizatorzy: Pomorski Okręgowy 
Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku; Gmina Kosa-
kowo; Centrum Sportowe Kosakowo; Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych PEKO ; Marszałek Województwa Pomorskiego
5. Zasady uczestnictwa: - uczniowie klas 6, 5, 4, 3, posiadający 
ważne, aktualne badania lekarskie
6. Zasady fi nansowania: - koszty organizacyjne pokrywa orga-
nizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy
7. Zgłoszenie do zawodów:
Zgłoszenia zawodników dokonywane są przez internet : www.
elektronicznezapisy.pl/event/769.html
Zgłoszenia powinny zawierać : Imię i nazwisko zawodnika, rok 
urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania. 
Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 18.10.2016 r. 
W razie problemów z rejestracją na zawody prosimy o kontakt: 
Telefon kontaktowy – Jan Szymczuk (500183643), e-mail kon-
takt@pozpn.pl.
8. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP-
Now. Zawody rozgrywane są jednego dnia w następującej ko-
lejności: pływanie, przerwa, bieg
Pływanie: 50m stylem dowolnym 
Bieg: 600 m 
Klasyfi kacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar 
w sekundach z dokładnością do 0.1sek.)
Sztafety mieszane 6-osobowe (bez względu na płeć):

Pływanie: 6 x 25 m stylem dowolnym
Bieg: 6 x 200 m
Klasyfi kacja końcowa: 2 x czas pływania + czas biegu (pomiary 
w sekundach z dokładnością do 0,1 sek.)
9. Nagrody
Za miejsca 1-3 w każdym roczniku – medale, za miejsca 4-6 
dyplomy, dla wszystkich zawodników słodka niespodzianka.

Puchar Wójta Gminy Kosakowo dla szkoły, która wystawi naj-
większą ilość zawodników we wszystkich kategoriach wieko-
wych.

Kontakt :              
Strona internetowa : www.pozpn.pl 
E-mail : kontakt@pozpn.pl
Tel. : 500 183 643
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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.

Agnieszka Dzierżyńska z Dębogórza, lat 76
Janina Garstecka z Rewy, lat 67
Ewa Prugar z Dębogórza, lat 67

Jarosław Wagner z Suchego Dworu, lat 51

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

Kalendarz imprez październik/listopad 2016 

PAŹDZIERNIK 2016

So,08.10.2016 16:00 Międzynarodowy Dzień Seniora Wójt Gminy Hala Sportowa w 
Kosakowie

Cz, 13.10.2016 17:00 Wernisaż wystawy malarskiej „Stąd do 
dalekiego świata” 

autorstwa Tadeusza Trockiego

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

So, 22.10.2016 14:00 X Festiwal Piosenki Żołnierskiej – 
przesłuchania konkursowe

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Dom Kultury w 
Pierwoszynie

N, 23.10.2016 16:00 X Festiwal Piosenki Żołnierskiej – Koncert 
Galowy

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Dom Kultury w 
Pierwoszynie

Pt, 28.10.2016 17:00 V-lecie Zespołu Kosakowianie
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych 

Kaszubów
w Kosakowie

So, 29.10.2016 16:00 Zakończenie sezonu żeglarskiego Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

Dom Kultury w 
Pierwoszynie

LISTOPAD 2016

listopad Wernisaż wystawy fotografi i Mariusza 
Zarzyckiego „Beka w obiektywie” 

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Śr, 02.11.2016 17:00 Zaduszki Morskie w Rewie Wójt Gminy
Proboszcz parafi i w Rewie

Szpyrk w Rewie

So, 05.11.2016 09:00 XV Dyktando Kaszubskie
Wójt Gminy

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
Gimnazjum w Kosakowie

Gimnazjum w Kosakowie

Cz, 10.11.2016 17:00 Uroczysta Akademia z okazji Święta 
Niepodległości,

wręczenie Statuetek „Złotego Kłosa”

Wójt Gminy Dom Kultury w 
Pierwoszynie

Pt, 11.11.2016 12:15 Uroczystości z okazji 98. Rocznicy 
Odzyskania

przez Polskę Niepodległości

Wójt Gminy Pomnik J. Klebby w 
Kosakowie

Pt, 11.11.2016 12:30 XI Gminne Biegi z okazji Święta 
Niepodległości

Wójt Gminy Ścieżka pieszo-rowerowa
w Kosakowie

So, 19.11.2016 09:30 VII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Kosakowo

Wójt Gminy
Akademia Szachowa 8×8

Dom Kultury w 
Pierwoszynie

So, 26.11.2016 10:00 II Dyktando Kosakowskie Wójt Gminy
Radny Suchego Dworu

Dom Kultury w 
Pierwoszynie



 

UUWWAAGGAA  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCYY  !!  
OOBBJJAAZZDDOOWWAA  ZZBBIIÓÓRRKKAA  OODDPPAADDÓÓWW  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZNNYYCCHH  

 
W dniach 14 - 22.10.2016 r. Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla mieszkańców gminy 
Kosakowo objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych 
(OZON).  
 
W trakcie zbiórki Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać 
odpady niebezpieczne, takie jak: 

 
 sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów TV)  
 resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników 
 środki ochrony roślin i owadobójcze 
 zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje 
 przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki  
 świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry 
 przełączniki, baterie i akumulatory 

    

POSTOJE PRZY SZKOŁACH 
PPIIĄĄTTEEKK 14.10.2016 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 15.10.2016 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
SSOOBBOOTTAA 22.10.2016 

9:00 – 09:40 Pogórze  
Szkoła  Podstawowa, ul. Szkolna 15  

9:00  Pierwoszyno  
ul. Kaszubska (przy boisku)  

9:00  Suchy Dwór  
ul. Reja/Kochanowskiego   

9:50 – 10:30 Kosakowo 
Gimnazjum, ul. Żeromskiego 11 

9:30  Mosty 
ul. Bukowa/Wiązowa  

9:30 Pogórze 
ul. Słowackiego/Majakowskiego  

10:40 – 11:20  Dębogórze 
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Pomorska 30 

10:00  Mosty 
ul. Ogrodowa (przy sklepie)   

10:00  Pogórze  
ul. Modrzejewskiego 

11:40 - 12:00  Mosty  
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 16 

10:30 Mechelinki 
ul. Szkolna 25 (przy sklepie)   

10:30 Kosakowo  
ul. Nad Stawem 

11:00  Rewa 
ul. Helska 

11:00  Dębogórze ul. Pomorska18  
(Gminny Ośrodek Kultury) 

11:30  Rewa 
ul. Morska/Sieciowa  

11:30 – 12:00  Kazimierz  
ul. Św.Marka 7 

12:00 – 12:30 Rewa 
ul. Morska 14 (przy kotwicy) 

 

   
 

Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.  
Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej oraz rolniczej. 
 

 
Ponadto, pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, handlowych, Urzędzie Gminy.  
Pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni w Kosakowie oraz w aptekach:  
 „APTEKA W SUCHYM DWORZE” i „PRZY KLINICE”, Suchy Dwór  
 „SERDECZNA” i „MULTIAPTEKA”, Kosakowo 
 „REMEDIUM”, Pogórze  

 
Więcej informacji na temat punktów, w których oddać można odpady niebezpieczne dostępnych jest na stronie www.kzg.pl zakładka 
gospodarka odpadami. Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz świetlówek sprzedawca 
(detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej, niż sprzedany nowy tego samego rodzaju. 
 
Przypominamy, iż mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia 
dużego (o wadze powyżej 20kg), kompletnego, zużytego 
sprzętu RTV i AGD do odbioru bezpośrednio z domu lub 
mieszkania: 
 
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 

Odpadów niebezpiecznych możemy 
pozbywać się także na co dzień, oddając 
je nieodpłatnie do punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych tzw. (PZON), 
zlokalizowanego: 

PZON w Kosakowie 
teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. 
ul. Chrzanowskiego 44, czynny: 
- poniedziałek-piątek 15:00-18:00 
- soboty 09:00-15:00 
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