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UCHWAŁY PODJĘTE NA XXX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU

1. Uchwała Nr XXX/59/2016  w sprawie wzniesienia pomnika.
2. Uchwała Nr XXX/60/2016 w sprawie zmiany załącznika 

nr 4 do Statutu Gminy Kosakowo.
3. Uchwała Nr XXX/61/2016  w sprawie przekazania 

środków fi nansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie zakupu radiowozu oznakowanego 
dla Komisariatu Policji w Kosakowie.

4. Uchwała Nr XXX/62/2016 w sprawie zmiany uchwały 
Rady Gminy Kosakowo nr XXIV/82/2008 z dnia 3 
września 2008 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy 
w Gminie Kosakowo.

5. Uchwała Nr XXX/63/2016 w sprawie nadania nazwy 
JACHTOWA ulicy położonej we wsi REWA na terenie 
gminy Kosakowo.

6. Uchwała Nr XXX/64/2016 w sprawie nadania nazwy 
AGAWY ulicy położonej we wsi KOSAKOWO na terenie 
gminy Kosakowo.

7. Uchwała Nr XXX/65/2016  w sprawie nadania nazwy 
RÓŻY WIATRÓW ulicy położonej we wsi REWA na terenie 
gminy Kosakowo.

8. Uchwała Nr XXX/66/2016 w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości położonej w  miejscowości 
Mosty gmina Kosakowo – działka nr 1250/37.

9. Uchwała Nr XXX/67/2016  w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości położonej w  miejscowości 
Mosty gmina Kosakowo – działka nr 1250/38.

10. Uchwała Nr XXX/68/2016 w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki 
nr 996/54 obręb Mosty Gmina Kosakowo.

11. Uchwała Nr XXX/69/2016 w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Kosakowo.

12. Uchwała Nr XXX/70/2016 w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości izagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

13. Uchwała  Nr XXX/71/2016 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr LXI/61/2014 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek nr 79/1, 
79/2, 90/1, 80/8, 80/9, 90/2 i 91 w Dębogórzu gm. 
Kosakowo.

14. Uchwała Nr XXX/72/2016 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.

15. Uchwała Nr XXX/73/2016 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2023.

16. Uchwała Nr XXX/74/2016 w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Kosakowo na rok 2016.

ZARZĄD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO IWEJHEROWSKIEGO ZSIEDZIBĄ W WEJHEROWIE INFORMUJE,

W związku z realizacją zadania pn.: ”Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z budową odwodnienia drogi powiatowej 
nr 1514G (Mrzezino - ul. Gdyńska) odługości 500m oraz rozbudowa sieci kanalizacji grawitacyjnej itłoczonej wmiejscowości 
Mrzezino ul. Gdyńska” od dnia 4.10.2016r. jest zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1514G (ul. Pucka, Gdyńska) 
wmiejscowości Mrzezino. Wzwiązku ztym został wprowadzony objazd drogami wojewódzkimi nr 2016, 100 oraz drogą 
krajową nr 6 (E28) zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Puckiego projektem czasowej zmiany organizacji 
ruchu drogowego.
Jak się dowiedzieliśmy, odcinek drogi powiatowej nr 1514G będzie zamknięty do połowy listopada br.
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SZPITAL PUCKI BĘDZIE MIAŁ WINDĘ
Starosta Pucki Jarosław Białk oraz prezes Szpitala Puckiego Danuta Ceszke (w towarzystwie członek Zarządu Powiatu 

Puckiego – Jolanty Bieszke oraz przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego – Adama Zażembłowskiego) zaprezentowali plany 
budowy łącznika między dwoma budynkami szpitala w Pucku. Mają się w nim znaleźć nie tylko windy (jedna do transportu 
osobowego, a druga do transportu łóżek szpitalnych), ale powstaną też ciągi komunikacyjne i nowe pomieszczenia dla 
lekarzy – m.in. nowa pracownia endoskopowa, czy poradnia chirurgiczna.

Na budowę łącznika Powiat Pucki otrzymał promesę Ministra Finansów w kwocie miliona złotych. Pół miliona samorząd 
dołoży ze swojego budżetu, a kolejne pół ma pochodzić ze sprzedaży gruntów powiatowych lub z kredytu – jeżeli gruntów nie 
uda się sprzedać. Koszt budowy łącznika to ponad dwa miliony złotych.

 
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  

Z TERENU GMINY KOSAKOWO 
 

WTOREK  
15 LISTOPAD 2016 ROKU  

(REWA; MOSTY; MECHELINKI; PIERWOSZYNO; KOSAKOWO) 
  

SOBOTA 
19 LISTOPAD 2016 ROKU 

 (SUCHY DWÓR; KAZIMIERZ; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE; POGÓRZE; DĘBOGÓRZE) 
 
 

 
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:  

                                                         

+
                                         

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

 
 

Odpady należy wystawić pprrzzeedd  ppoosseessjjęę do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej! ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka 
z o.o. w  Kosakowie informuję, że w sezonie zimowym 
2014-2015 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, 
placów  oraz chodników przy drogach powiatowych”, 
zajmują się poszczególne fi rmy:

• Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, 
Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria 
Bigott, ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, 
tel. 781-911-112 lub 58/679-15-08

• Rejon nr 3 obejmujący  miejscowości Pogórze i Suchy  
Dwór

 PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 
 84-230 Rumia, tel. 602-443-214 lub 58/671-57-91

• Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, 
Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz

 Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław Nagel, 
 ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze,  tel. 505-059-120

KOMUNIKACJA TRANSPORTOWA W GMINIE
Odpowiadając na zapytania mieszkańców dotyczące 

oczekiwanych zmian w komunikacji transportowej w Gminie 
Kosakowo, organizowanej przez ZKM Gdynia informujemy, 
iż opierając się na  raporcie ZKM Gdynia – „Sytuacja 
eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej 
w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych 
wiosna 2016” wójt gminy, po zatwierdzeniu przez Radę 
Gminy, zamierza wprowadzić nowe warianty poszerzające 
ofertę komunikacyjną gminy. Warianty są propozycjami 
mieszkańców naszej gminy lub wnioskami organizatora 
przewozów i Wójta.  W tym roku przedstawiono Wójtowi 
5 wariantów/propozycji. Zakres wprowadzonych zmian 
zależy od środków fi nansowych przeznaczonych na ten 
cel wbudżecie gminy wroku 2017. Sytuacja transportowa 
wnaszej gminie była również tematem omawianym podczas 
jednej z ostatnich komisji samorządu terytorialnego 
i zdrowia, na której obecny był Dyrektor ZKM w  Gdyni, 

prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski. Nadmienić należy, iż każda 
zmiana w układzie komunikacji wymaga oprócz nakładów 
fi nansowych uzgodnienia pomiędzy samorządami, Starostą 
a niekiedy także Urzędem Marszałkowskim. Przykładem jest 
kurs linii 173, której trasa przebiega przez gminę Kosakowo, 
miasto Gdynia i miasto Rumia, przekraczając przy tym 
granicę starostwa. Dotychczasowe nakłady, jakie ponosimy 
z tytułu komunikacji to dopłata budżetowa gminy w kwocie 
2550000,00 zł. W ubiegłych latach udało się wprowadzić 
dodatkowe kursy związane z dowozem młodzieży do 
budynku Gimnazjum w Kosakowie oraz obsługą naszych 
mieszkańców; klientów galerii Szperk.

Zgodnie z harmonogramem prac nad przyszłorocznym 
budżetem gminy, w połowie listopada powinniśmy znać 
możliwości fi nansowe na realizację planów zwiększających 
ofertę komunikacyjną gminy.

ZMIANA W HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH

Informujemy mieszkańców miejscowości:
• Dębogórze, 
• Mosty (pozostałe ulice), 
• Mechelinki (wyłącznie ul. Dokerów)
• Kosakowo ul. Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, 

Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
iż zmianie uległa data odbioru odpadów zmieszanych 

z dnia 14.11.2016 r. (poniedziałek)  na dzień 12.11.2016 r. 
(sobota) z uwagi na Święto Niepodległości. Za utrudnienia 
przepraszamy.

POMÓŻ W POTRZEBIE

Zgłoszenia przyjmują straż gminna, policja i pogotowie

W związku z możliwością pojawienia się w najbliższym 
czasie ujemnych temperatur apelujemy o zwrócenie 
uwagi na los osób bezdomnych, starszych, samotnych 
czy niepełnosprawnych. W porę udzielona pomoc może 
uratować czyjeś życie. 

W przypadku, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy 
należy powiadomić odpowiednie służby. Zgłoszenia 
przyjmuje straż gminna, policja oraz pogotowie. Działa też 
alarmowy numer 112. 



4

A K T U A L N OŚC I

NIE PAL ŚMIECI! SEGREGUJ!
W okresie jesienno-zimowym często ulegamy pokusie 

spalania odpadów w piecach. Myślimy, że zaoszczędzimy 
na ogrzewaniu. Nic bardziej mylnego – wydajność 
energetyczna nieposegrowanych śmieci nie jest tak 
wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych 
i „kosztownych” kłopotów. Paląc śmieci uwalniasz do 
środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprze-
strzeniają się w sposób niekontrolowany isą wdychane przez 
Ciebie i Twoje dzieci.

Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając 
komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej, czy później 
dadzą o sobie znać, np. w postaci chorób nowotworowych. 
Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan 
przewodów kominowych. Powoduje odkładanie się tzw. 
„mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może 
być spowodować zapalenie się instalacji i pożar 
Twojego domu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, Wójt Gminy Kosakowo na 
podstawie art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia 
2016.05.16) upoważnił Straż Gminną do 
kontroli przestrzegania istosowania przepisów w/w ustawy 
Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
outrzymaniu czystości i porządku wgminach (Dz.U.2016.250 
j.t. z dnia 2016.02.29),  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08) w zakresie 
objętym właściwością Wójta Gminy Kosakowo, w tym 
uprawnień wymienionych w art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Informujemy, iż zgodnie  art. 379 ustawy  z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, kontrolujący 
jest uprawniony do: 
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem 

przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub 
ich części, na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały 
teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych 
niezbędnych czynności kontrolnych;

3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywa-
nia i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do 
ustalenia stanu faktycznego;

 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszel-
kich danych mających związek z problematyką kontroli. 

 Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz 
kontrolowana osoba fi zyczna obowiązani są 
umożliwić przeprowadzanie kontroli, a  w szcze-
gólności dokonanie czynności, o których mowa 
powyżej.

W przypadku stwierdzenia spalania odpadów 
w instalacji do tego nie przeznaczonej Straż 
Gminna ma możliwość podjęcia sankcji karnych 
wynikających z art. 191 ustawy o odpadach. Kara 

może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie 
sprawcy następuje w trybie określonym w Ustawie z dnia 
24 sierpnia 2001r., Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (Dz.U.2013.395 j.t. z dnia 2013.03.26).

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów 
należy kierować do Straży Gminnej w Kosakowie  tel. (58) 
732-50-11, e-mail: strazgminna@kosakowo.pl lub do Urzędu 
Gminy Kosakowo. tel. (58) 660 43 06, e-mail: melioracje@
kosakowo.pl

UWAGA NADCHODZI ZIMA
 W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów, czy intensywnych opadów 

śniegu zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia wielu osób, np. bezdomnych, niepełnosprawnych, czy 
starszych i samotnych.

Wszystkie służby lokalne naszej Gminy, tzn. pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, Straż Gminna i Policja 
służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków zimowych może być zagrożone.

Zwracamy się również do mieszkańców z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi 
o ograniczonej samodzielności życiowej, bądź też ozwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów, jak i zwiększenie stopnia 
wrażliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy. Szczególna wtej 
sytuacji uwaga i troska może zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci. 

Bliższych informacji udzielają: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo, tel. (58) 620-82-02
Straż Gminna w Kosakowie, tel. (58) 620-82-48, 606-428-652, 696-486-517, 696-486-518
Ośrodek Zdrowia Kosakowo, tel. (58) 679-13-23

MIESZKANKA DĘBOGÓRZA - KAROLINA RZEPA 
- ODNOSI KOLEJNE SUKCESY SPORTOWE

Laureatka Nagrody Wójta za działalność sportową w roku 2015 
jest dwukrotną brązową Medalistką Bowlingowych Mistrzostw 
Świata osób niewidomych i słabo widzących podczas World Games 
w Seulu. Należy do klubu Łuczniczka Bydgoszcz. Trenuje bowling 
od ponad 6 lat, co trzy miesiące wyjeżdżając na zgrupowania kadry 
Polski. Ponadto zajęła I miejsce na Mistrzostwach Polski w Bowlingu, 
3 miejsce w grze indywidualnej na Ibsa Word Games, 3 miejsce 
w drużynowych Mistrzostwach Polski, 3 miejsce w Pucharze Polski.
Pani Karolina została właśnie wicemistrzynią Japonii w Kategorii B1 
oraz brązową medalistką kategorii All Events B1 podczas Mistrzostw 
Japonii rozgrywanych w Tokio.
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DELEGACJA GMINY KOSAKOWO NA 21. DOŻYNKACH W PIKIELISZKACH NA LITWIE
23 września, na zaproszenie mera 

rejonu wileńskiego Marii Rekść oraz 
starosty gminy Dukszty Wacławy Baniu-
kiewicz, delegacja naszej gminy wraz 
z wójtem Jerzym Włudzikiem gościła 
w Pikieliszkach na Litwie, w rejonie 
wileńskim, który obecnie liczy 23 gminy, 
nazywane starostwami  (lit. sieniūnija). 
Po raz kolejny uczestniczyliśmy w tam-
tejszych dożynkach. Każde starostwo 
przygotowuje wówczas oryginalne 
stoisko, które przypomina prawdziwą 
zagrodę wiejską. Można  podziwiać słomiane cuda, wieńce i ozdoby dożynkowe wileńskich gospodarzy. 

Od ponad 20 lat w parku dworku Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach na Litwie odbywa się tradycyjne święto plonów 
rejonu wileńskiego. Dożynki   Rejonu Wileńskiego to nie tylko święto plonów, to również stara i głęboka tradycja podzięko-
wania Bogu i ludziom za chleb, za to, co rodzi ojczysta ziemia. To też zjawisko kulturalne i społeczne Wileńszczyzny - 
tradycyjne, jesienne spotkanie rodaków, również z Polski, możliwość obcowania, wspólnej biesiady i układania  planów na 
kolejny pracowity rok.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE KOSAKOWO
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w dniu 13 października w naszej gminie uroczystość. Dzień ten jest 

polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowionym 27 kwietnia 1972r., a od 1982r. na mocy ustawy Karta 
Nauczyciela obchodzonym jako Dzień Edukacji Narodowej. Z  tej okazji 
na spotkaniu z nauczycielami gościliśmy przedstawicieli: Kuratorium 
Oświaty - p. Beatę Wolak, Przewodniczącą Komisji NSZZ „Solidarność” – 
p. Zdzisławę Hacię, Przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego 
p. Renatę Mużę. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele w podziękowaniu 
za wkład pracy otrzymali Nagrody Wójta Gminy Kosakowo.

Miło nam poinformować, że tego samego dnia w Dworze Artusa 
w Gdańsku odebrały Nagrodę Pomorskiego Kuratora p. Ewa Rajewska 
ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu  i Lucyna Sorn z Zespółu Szkolno-
Przedszkolnnego  w Mostach, zaś Medal Komisji Edukacji Narodowej 
otrzymały p. Marzena Dettlaff  i p. Urszula Kozielska ze Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA 2016
W sobotę 8 października w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie po raz piąty obchodziliśmy w naszej Gminie 

Międzynarodowy Dzień Seniora. Witając przybyłych bardzo licznie Gości, organizator – Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
- życzył wszystkim zdrowia, uśmiechu, pogody ducha oraz wielu chwil radości. 

Z tej okazji tut. Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji przygotował 
specjalny program kulturalno-rozrywkowy, a w nim jako pierwsza na scenie 
zaprezentowała się - koncertująca w Polsce i za granicami kraju na cenionych 
europejskich festiwalach - Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją 
Wojciecha Rajskiego. Następnie wystąpił przezabawny kabaret ,,Afera” 
z  Poznania, ana zakończenie tego pięknego popołudnia do wspólnej zabawy 
porwał zespół muzyczny ,,Wokal”. Uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału 
w konkursie z nagrodami (przygotowanymi przez Wójta Gminy oraz fi rmę 
AVON). 

Poza artystyczną częścią wieczoru seniorzy mogli skorzystać z porad 
i informacji udzielanych przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 
– Koło gminne w Kosakowie przy współpracy z przychodnią SYNEXUS, 
Fundację „Fly” – Kosakowski Klub Seniora, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o. Dębogórze-Kosakowo, Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna 
Necla w Kosakowie, „AVON”, Kancelarię Adwokacką Krzysztof Maj i Marcin 
Miszkiewicz. 

Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie, mimo deszczowej 
aury. Mamy nadzieję, że tegoroczne Kosakowskie Święto Seniora pozostawi 
w Państwa sercach odrobinę ciepła na długie jesienne wieczory. 

Dziękujemy Paniom z fi rmy AVON za przygotowanie upominków dla uczestników konkursu, Restauracji Podkowa z Rumi za 
nieodpłatne wypożyczenie ławek oraz całej obsłudze tego wydarzenia.
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WYSTAWA „STĄD DO CIEKAWEGO ŚWIATA III” 
13 października br. w Bibliotece Publicznej Gminy  Kosakowo odbył się 

wernisaż wystawy malarskiej Tadeusza Trockiego pt. „Stąd do ciekawego świata 
III”. Ekspozycja składa się z prac, których tematy zaczerpnięte zostały z pejzaży 
i architektury różnych krajów, w tym arabskich. 

Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się: Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego O/Wejherowo Mirosław 
Gaff ka wraz z członkami zarządu, Prezes 
SEiRP Koła w Wejherowie Waldemar 
Nowoczyn, Członek Zarządu SEiRP 
w  Piotrkowie Kujawskim Leszek Pła-
czkowski, Członek Rady Gminy Luzino 
Stanisław Cejrowski oraz zaprzyjaźnieni 
malarze i sympatycy. Wystawę otwo-
rzyła Dyrektor Biblioteki Pani Anna 
Paturej. Ekspozycja będzie czynna do 
9 listopada br. w godzinach otwarcia 
Biblioteki. Zapraszamy.

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE DLA DOROSŁYCH 

Gminna Biblioteka zaprasza do udziału w warsztatach tworzenia ozdób 
choinkowych technikami mieszanymi (m. in. patchwork bez szycia, elementy 
scrappbooking’u oraz artefakty korzenne). Zajęcia stanowią cykl dwugodzinnych 
spotkań w trzy kolejne poniedziałki (14.11, 21.11 i 28.11.2016) w godz. 17:00-
19:00. 

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem 
telefonu: 725204656.  

„BEKA W OBIEKTYWIE” 

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ma przyjemność zaprosić Państwa na 
otwarcie wystawy fotografi cznej pt. „Beka w obiektywie” Mariusza Zarzyckiego. 
Wernisaż odbędzie się 24 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki. 
Wystawa będzie czynna do końca grudnia 2016 r. Zapraszamy. Wstęp wolny.

WIECZÓR PAMIĘCI ZDZISŁAWA TATKI 
Artysta plastyk, rysownik, pedagog, autor wspaniałych ilustracji do licznych 

publikacji – w tym również poświęconych naszej Gminie. 22 listopada br. 
w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo wspominać będziemy 
śp. Zdzisława Tatkę. Specjalny Wieczór Pamięci, któremu towarzyszyć będzie 
wystawa prac pana Zdzisława, oprawa poetycka i muzyczna, rozpocznie się 
o godz. 17.00. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Biblioteka Publiczna Gminy 
Kosakowo. Wstęp wolny.  

XIII KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ogłaszają XIII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. 
Konkurs będzie odbywał się tylko w jednej kategorii, a mianowicie: szopka rodzinna. 
Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych w gminie Kosakowo, integracja członków rodziny 
poprzez zaangażowanie w realizację projektu (aktywnie i twórczo spędzanie czasu w gronie rodzinnym) oraz wystawa 
zebranych w Konkursie dzieł.

PRACE 
Szopki bożonarodzeniowe (podpisane imionami i nazwiskami, adresem zamieszkania, wiekiem twórców oraz 

numerem telefonu i adresem e-mail do kontaktu – regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie 
biblioteka.kosakowo.eu), należy dostarczyć do dnia 8 grudnia 2016 r. do budynku Biblioteki.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wieczoru Świątecznego, który odbędzie się w Bibliotece 13 grudnia 2016 r. 
o godz. 17:00. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.
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Z ŻYCIA 
SOŁECTW

„HERB POLSKI – GENEZA I ZMIANY HISTORYCZNE” 

Kosakowska Biblioteka zaprasza 3 listopada 2016 r. o godz. 17:00 na spotkanie z Zygmuntem 
Miszewskim o charakterze patriotycznym pn. „Herb Polski – geneza i zmiany historyczne”. 

Zapraszamy. Wstęp wolny.

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem 
Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

DĘBOGÓRZE
ZAPROSZENIE - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminne 
Koło Kosakowo organizuje w dniu 18 listopada (piątek ) od godz: 18:00 do 
godz: 24:00 na zabawę Andrzejkową przy muzyce na żywo, która odbędzie się 
w  Domu Kaszubskim w Dębogórzu. Zapraszamy członków naszego związku 
oraz mieszkańców Gminy Kosakowo. Odpłatność 15 zł od członka związku, 
pozostali 20 zł od osoby. Zapewniamy miłą atmosferę i drobny poczęstunek. 

Zapisy u Przewodniczącego Zarządu gminnego koła Józefa Melzera,  tel. kontaktowy 664-185-581. Serdecznie Zapraszamy.

24 września 2016 r. odbyły już po raz VIII nad stawem w Dębogórzu 
Zawody Wędkarskie zorganizowane dla Pań i Panów (udział wzięła 
jedna Pani i piętnastu Panów). Pierwsze miejsce zajął Michalski 
Grzegorz (złowił 6,80 kg), drugie miejsce zajął Bruhn Marian (4,76 
kg), a trzecie miejsce zdobyła Pani Kustusz Teresa (2,35 kg). Każdy 
zawodnik miał możliwość wzięcia pełnowymiarowej ryby do domu. 
Z kolei 1 października 2016 r odbyły się IX Zawody wędkarskie dla dzieci. 
Udział wzięło 21 dzieci. Pierwsze miejsce zajęła Szymańska Zuzanna (złowiła 
3,09 kg), drugie Bellgrau Paulina (2,07 kg) , a trzecie Maja Janik- Lipińska 
(1,56 kg).
Były nagrody, kawa i słodkości. Nad zawodami czuwał Główny Sędzia 
pan Krzysztof Janik, któremu bardzo dziękujemy za pomoc i współpracę. 
Organizatorami byli Prezes Stowarzyszenia Sołtysów, członkowie Rady Sołeckiej i Wójt Gminy Kosakowo.

1 Października br. odbyła się msza św pamięci pomordowanych, 
rozstrzelanych w czasie II wojny światowej w lasach Piaśnicy ok. 12 tys. 
mieszkańców okolicznych miejscowości.  W 77 rocznicy tych tragicznych 
wydarzeń delegacja naszej Gminy w osobach: Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer, sołtys Dębogórza - Wybudawania 
Bożena Wolf- Sobieralska oraz sołtys Kazimierza Jadwiga Wrzałek złożyła 
w tym miejscu symboliczną wiązankę kwiatów. 

KOSAKOWO

„MOCNA REPREZENTACJA Z GMINY KOSAKOWO W II BIEGU ZIEMI 
PUCKIEJ” - 18 września, odbył się II. już Bieg Ziemi Puckiej. 10 km trasa 
przebiegała Puszczą Darżlubską, przez Darżlubie z metąw Połczynie. Naszą 
gminę reprezentowała dość liczna grupa biegaczy, z których czwórka została 
wyróżniona i otrzymała pamiątkowe puchary. Od lewej trzech mieszkańców 
wsi Mosty - Mieczysław Perzyna, który zdobył pierwsze miejsce w swojej 
kategorii wiekowej, Mariusz Gawlik otrzymał nagrodę za zdobycie trzeciego 
miejsca w swojej kategorii wiekowej oraz Danuta Gawlik, która na podium 
stanęła na najwyższym stopniu iotrzymała puchar za najlepszy wynik wswojej 
kategoriiwiekowej, atakże Aleksandra Śliwińska zKosakowa, która ukończyła 

bieg jako trzecia kobieta. Wszystkim biegaczom gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów sportowych.

PIERWOSZYNO

Sołtys wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Pierwoszyna na spotkania przy kawie w Gminnym Domu Kultury 
w każdy trzeci czwartek miesiąca (spotkania odbywać się będą w małej salce). Nie mają to być spotkania o charakterze 
zebrania, ale tzw. miłe spędzanie czasu. Pragniemy lepiej poznać  mieszkańców i ich problemy. Zapraszamy .
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ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY I SZKOLNEGO SCHRONISKA 
MŁODZIEŻOWEGO W DĘBOGÓRZU

WYCIECZKA BIEDRONEK I MOTYLKÓW 
DO OCEAN PARK WE WŁADYSŁAWOWIE 
– 15 września b.r. przedszkolaki z oddzia-
łów przedszkolnych w Dębogórzu i Kazi-
mierzu (grupa Biedronki i Motylki) 
pojechały na wycieczkę do Ocean Parku 

we Władysławowie. Dzieci miały okazje zobaczyć rzeczywisty wygląd i rozmiar 
zwierząt morskich. Wzięły udział w interaktywnym show - rozmowie z Wielorybkiem. 
Zobaczyły wystawę rzeźbionych ryb, żywe rekiny wakwarium, „ogromny” wodospad. 
Odwiedziły chatkę lego, gdzie mogły budować zdużych klocków swoje wymyślone 
konstrukcje. Spacer z przewodnikiem zakończył się na wspaniałym placu zabaw na 

terenie Ocean Park.

POSZUKIWANIA PANI JESIENI – 23 wrzesień to początek kalendarzowej jesieni. 
Tego dnia w poszukiwaniu jej oznak przedszkolaki zsamorządowego przedszkola 
w Dębogórzu wybrały się na wycieczkę do lasu. Przy pięknej jesiennej pogodzie 
znaleźli szyszki, żołędzie i piękne kolorowe liście. Wszystkie te dary Pani Jesieni 
upiększyły nasze kąciki przyrody. 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

– 20 września w Publicznym Przedszkolu 
w Dębogórzu obchodziliśmy po raz 
piąty Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Z tej okazji odwiedził nas specjalny 

gość, wprost z disnejowskiej bajki – sama Myszka Miki. Przytulanka zachęcała 
wszystkich do wesołych fi glów przy skocznej muzyce, jak również brała udział w 
konkursach wraz z przedszkolakami. Maluchy i Starszaki biegały ze śmiechem za 
bańkami mydlanymi, które wypełniły całe podwórko. Na wszystkie dzieci czekała 
też słodka niespodzianka – wycieczka do pobliskiej lodziarni, gdzie każdy mógł 
wybrać swój ulubiony smak loda. W tym szczególnym dniu, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników przedszkola 
i pani dyrektor Haliny Foltynowicz,  dzieci jak nigdy czerpały radość z bycia przedszkolakiem.

PRZEDSZKOLAKI I TREFLIKI – 30 września b.r. przedszkolaki z Dębogórza spotkały 
się w gdańskiej Ergo Arenie z głównymi bohaterami animowanej bajki pt. 
„Rodzina Trefl ików”. Trefl ik i Trefl inka wprowadzili dzieci w fantastyczny świat 
bajki, śpiewali, tańczyli oraz odpowiadali na wszystkie zadawane im pytania. 
Było dużo żartów, śmiechu, uścisków i niespodzianek co dostarczyło dzieciom 
niezapomnianych wrażeń. Przedszkolaki miały również okazję spojrzeć z 6. piętra 
na halę sportową, w której Trefl iki zabawiają publiczność podczas przerw meczów
siatkówki i koszykówki.

PASOWANIE NA UCZNIA – „Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” – 23 września 
uroczystość pasowania na ucznia klasy I.  Rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora 
szkoły, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że pierwszoklasiści po akcie 
ślubowania zostaną już ofi cjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej 
w Dębogórzu. Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umieję-
tności zdobyte w pierwszym miesiącu nauki. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażo-
waniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Swój program artystyczny dzieci 
zakończyły wspaniałym wykonaniem poloneza. Część artystyczną przygotowała  
wychowawczyni  klas I – mgr Hanna Pacyńska.

ŚWIĘTO SZKOŁY – uroczystość poświęcona patronowi szkoły w Dębogórzu - 
Obrońcom Kępy Oksywskiej. Chcąc przypomnieć postać bohaterów i ich zasługi 
dla naszego kraju uczniowie obejrzeli fi lmpt.. „Bitwa o Kępę Oksywską”. W tym 
roku obchodom Święta Patrona towarzyszył szkolny bieg patriotyczny. Trasę 
biegu wyznaczył Pan Tomasz Wszałek - nauczyciel historii. Zadania na trasie 
biegubyły na dwóch poziomach – w grupie uczniów młodszych i starszych. Klasy 
rywalizowały ze sobą zaciekle. Jesteśmy pewni, że bieg patriotyczny na trwale 
wpisał się w kalendarz imprez szkolnych.

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ
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WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO – pierwszy piątek października był dla ucz-
niów ze szkoły w Dębogórzu dniem pełnym wrażeń. Uczniowie prawie wszystkich 
klas, wraz z wychowawcami i opiekunami, wybrali się do Teatru Muzycznego 
w Gdyni na spektakl  „Piotruś Pan”. Przedstawienie zostało wspaniale przyjęte 
zarówno przez najmłodszych widzów, jak i towarzyszących im nauczycieli. 
Publiczność zaskakująco żywo reagowała na występy aktorów, którym zresztą 
udało się nawiązać świetny kontakt z widownią.

Przedstawienie to, określane przez recenzentów, jako wydarzenie o ogromnym 
znaczeniu w trójmiejskim życiu kulturalnym, zebrało, co niejednokrotnie 
podkreślano, bardzo dobre recenzje za role dziecięce. Wychowawcy ze szkoły 
w Dębogórzu mogą być zatem szczególnie dumni, że wśród młodych aktorów, 
jest ich podopieczny Szymon Kowalski. Szymon miał zaszczyt wziąć udział w tym 

wydarzeniu, wcielając się w rolę syna państwa Darling, Jasia. Nauczyciele, a także koledzy i koleżanki ze szkolnej ławki byli 
pod ogromnym wrażeniem umiejętności aktorskich Szymona i swobody, z jaką porusza się na scenie. 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH

OBCHODY DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY – Piotra Dunina - 16 września, w dniu 
obchodów Dnia Patrona naszej szkoły Piotra Dunina uczniowie klas pierwszych 
wzięli udział w uroczystości PASOWANIA NA UCZNIA, a w zasadzie zgodnie 
z tradycją na rycerza i damę dworu. Do uczniów w ciepłych słowach przemówiła pani 
dyrektor – Anna Szymborska oraz wójt naszej gminy Jerzy Włudzik. Na uroczystość 
przybyli również rycerze z Drużyny Grodu Dębogórze, którzy zaprezentowali 
pierwszakom i zgromadzonym gościom dawne techniki ataku i obrony. Przybyły rycerz 
zapoznał uczniów z kodeksem rycerskim, którego podczas ślubowania uczniowie 
zobowiązali się przestrzegać. Najwięcej emocji dostarczyła sama ceremonia 
pasowania. Pierwszaki zaprezentowały krótki program artystyczny składający się 
z tańca dawnego, wiersza i piosenki. Młodszych kolegów w swoim gronie powitali 
uczniowie klas trzecich. Na pamiątkę tego ważnego momentu z życia ucznia pierwszoklasiści otrzymali upominki od starszych 
kolegów, pani Aliny Merchel – radnej Powiatu Puckiego oraz dyplomy i rożki obfi tości od dumnych rodziców. Nowo pasowanym 
uczniom życzymy samych sukcesów! 

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU

CEREMONIA OTWARCIA MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI
– We wrześniu w Gdynia Arena odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia 
I Memoriału Franciszki Cegielskiej i Małgorzaty Dydek - czyli międzynarodowego 
turnieju koszykówki kobiet. Gospodarzem i organizatorem imprezy był zespół 
Basket90 Gdynia. Część artystyczną uroczystości zorganizowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu. Na początek swój występ pokazał zespół kółka kaszub-
skiego pod kierunkiem Pani Emilii Kuli, który wcale nie przejął się rangą wydarzenia 
i miejscem dając wspaniały popis nagrodzony brawami. Następnie kaszubscy artyści 
wprowadzili na parkiet wszystkie występujące zespoły. W kulminacyjnym momencie 
piosenkę zaśpiewała Zuzanna Polańska z klasy VIa, która podczas wciągania fl agi 
Memoriału wykonała piosenkę „Mam tę moc!”. Publiczność wręcz oniemiała i na stojąco wysłuchała utworu. Od tego roku 
szkolnego koszykarki drużyny Basket90 Gdynia zostały ambasadorkami koszykówki  w Szkole Podstawowej w Pogórzu.

OGÓLNOPOLSKI DZIEN GŁOŚNEGO CZYTANIA 
Pewnego dnia w budynku w Pogórzu zrobiło się bajkowo i kolorowo. Uczniowie 

ucharakteryzowani na bohaterów ulubionych książek zebrali się w sali gimnastycznej, 
by posłuchać kilku fragmentów książek. Czytanie rozpoczął Pan Dyrektor, który wcielił 
się w Mikołajka. Tata Łucji, pan Marcin przeczytał fragment „Akademii Pana Kleksa”. 
Później uczniowie z małego Samorządu Uczniowskiego czytali fragmenty, a zadaniem 
zebranych uczniów było odgadnięcie tytułu. Pojawiły się fragmenty z książek „Baśniobór”, 
„Encyklopedia zwierząt”, „Piękna i Bestia”, „Pippi Pończoszanka”, „Tupcio Chrupcio nie 
chce jeść” oraz fragmenty wierszy: „Na wyspach Bergamutach”, „Kaczka Dziwaczka”, 
„Zosia Samosia”. Natomiast uczniowie klas IV-VI zamienili „strefę relaksu” w Kosakowie 
w „strefę głośnego czytania”. Mama jednej z naszych uczennic przypomniała postać 
Pompona, który zjawił się w rodzinie państwa Fisiów przez odpływ umywalki i już 
u nich pozostał. Później już klasyka mieszała się z tekstami współczesnymi, a z 
językiem polskim świetnie współbrzmiał język angielski. Lubiana przez uczniów 
lektura „Charlie i fabryka czekolady” czy też „Kubuś Puchatek” czytane po angielsku 
wcale nie brzmiały uczniom obco. Czytanie połączone było z quizem: Jaki to 
tytuł? Uczniowie więc uważnie słuchali, a ci, którym udało się odgadnąć tytuły 

czytanych tekstów, otrzymywali drobne upominki – silikonowe opaski na rękę z napisem „Zależy mi na kulturze”. 
A nauczycielom z Pogórza zależy na tym, by uczniowie chętnie czytali.
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RZUT LIGI LEKKOATLETYCZNEJ W PUCKU
13 września 2016 roku na stadionie lekkoatletycznym w Pucku odbył się I-szy 

Rzut Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych naszego powiatu. Na starcie sta-
nęło czternaście dwunastoosobowych zespołów. Szkołę Podstawową w Pogórzu 
pod opieką Aleksandry Salamon i Wojciecha Niemkiewicza godnie reprezento- 
wali: DARIA ROGALIŃSKA- kula, MICHALINA  SKRZYPCZAK - 100 m, MILENA 
TWAROWSKA -600 m, AGATA BARCIKOWSKA -300 m, ALEKSANDRA GRABOWSKA- 
600 m,  JAKUB KOŚCIÓW- 300 m,  MACIEJ RACZYŃSKI - w dal, FILIP DĄBKOWSKI 
- wzwyż, TOMEK GRZYBEK - 100 m, DOMINIK KNAP- 1000 m, SZYMON KOZIELSKI   
i  OSKAR  RUSOŃ - 100 m. Największe sukcesy wywalczyli: TOMASZ GRZYBEK 
-1000 m (złotymedal), JAKUB KOŚCIÓW- 300 m (srebrny medal), ALEKSANDRA 
GRABOWSKA- 600 m ( brązowy medal) i sztafeta mieszana 4 x 100 m ( brązowy medal). Łącznie młodzi sportowcy 
z Pogórza zdobyli 60 pkt i zajmują 4 miejsce ze stratą tylko 2 pkt do medalowej pozycji w klasyfi kacji zespołowej.
Finał Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej odbędzie się na wiosnę 2017 roku, więc jest sporo czasu na solidne przygotowanie 
się do walki o medale. Gratulujemy i życzymy wytrwałości.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

W sobotę 8 października miało miejsce tradycyjne Święto Pieczonego Ziemniaka. Pogoda sprawiła, ze uczestnicy 
pozostać wewnątrz budynku, który do największych nie należy. Na festyn przybyły tłumy gości, rodziców i uczniów. Choć 
miejsca nie było wiele to humory wszystkim dopisywały, ponieważ motywem przewodnim święta były 60. urodziny 
szkoły. Każda klasa przygotowała z tej okazji tort, które wykonane zostały własnoręcznie. Uczniowie popisali sięniezwykłą 
pomysłowością i kreatywnością – niezwykła parada kolorowych tortów zachwycała wszystkich zgromadzonych. Każda 
klasa przygotowała również krótki występ w postaci piosenki lub wiersza – oczywiście motywem przewodnim była 
szkoła. Rodzice uczniów przygotowali potrawy z ziemniaka, który okazał się niezwykle ciekawym motywem twórczości 
kulinarnej. Mogliśmy spróbować ziemniaka w najróżniejszych postaciach i formach - zarówno na zimno, jak i na ciepło. 
Stoiska poszczególnych klas zachęcały do odwiedzenia nie tylko zapachem, ale i fantastycznymi dekoracjami. W świetlicy 
urządzona została kawiarenka, w której goście mogli spotkać się i porozmawiać. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli wziąć 
udział w licznych konkursach – zarówno w sprawnościowych, jak i tych wymagających konkretnej wiedzy, ale także w 
konkursie na największego ziemniaka czy najbardziej osobliwą fi gurkę zrobioną właśnie z tego warzywa. Było malowanie 
twarzy, wspólne wesołe zdjęcia i zabawy. Część festynową brawurowo poprowadziły panie Marta Pliszko i Emilia Paszek. 
O tym, że atmosfera zabawy była udana świadczyć może fakt, że bardzo długo nikt nie chciał opuścić budynku.

ŚWIĘTO SŁUŻBY CELNEJ

W piątek 16 września 2016r. klasa IIa ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu 
skorzystała z zaproszenia na uroczyste obchody Dnia Służby Celnej. Uczniowie 
z zainteresowaniem i cierpliwością obejrzeli defi ladę i część ofi cjalną. Cierpli-
wość została wynagrodzona, gdyż organizatorzy przygotowali mnóstwo 
atrakcji dla dzieci, które uczyły bawiąc. Każde stanowisko wzbudzało ogromne 
zainteresowanie i trudno było wybrać. Najwięcej emocji wzbudziło stanowisko 
eksperymentalne. Zachwycił też pies- „detektyw”. O tym jak bardzo udana była ta 
wyprawa, świadczą radosne miny dzieci na załączonych fotografi ach.

GIMNAZJUM W KOSAKOWIE

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum - Uroczysty apel w Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do przekazania 
wyrazów wdzięczności nauczycielom i kadrze administracji naszego Gimnazjum.
Była część ofi cjalna apelu - jak przystało na świętowanie daty powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, 
pierwszego ministerstwa oświaty w Europie - i część czerpiąca ze wzorców show businessu.
Zaczęło się ofi cjalnie od podziękowań za włożony trud pedagogiczny i od prezentacji multimedialnej autorstwa pana
Tadeusza Lecha, nauczyciela historii na temat KEN i rysu historycznego jej powołania w kryzysowym dla Rzeczpospolitej 
XVIII wieku.
A część nieofi cjalna to był popis inwencji twórczej naszych uczniów. W rolę prezenterów, niczym na profesjonalnej gali, 
wcielili się uczniowie klasy IIIe  Julia Konkol i Paweł Mischke.
Polem do popisu były wybory Miss i Mistera Gimnazjum. Wystąpiła plejada gwiazd, a wśród nich m.in. Miss Bezpieczeństwa, 
Miss Teorii Kwantowej, Lady-in-Waiting, Miss Grawitacji, Miss United Kingdom, Miss Deutschland, Mister Internetu, Mister 
Biegających Trampekoraz Miss Platynowe Serce itd.
Gościem specjalnym był idol popkultury Michael Jackson, który dał popis specyfi cznego, jedynego w swoim rodzaju tańca. 
W tej roli wystąpił Paweł Hajderz IIIa.
Wrażeń artystycznych dostarczył nam występ wokalny Wiktorii Ossowskiej z IIe, klasy o profi lu artystycznym. Z kolei popis 
gry na pianinie w wykonaniu Marii Mikulskiej, również z IIe dowiódł, że mamy utalentowaną artystycznie młodzież. 
Piszã pò kaszëbskù - XV Kaszubskie Dyktando w naszym Gimnazjum - miłośnicy języka kaszubskiego, którym droga jest 
mowa rodzima, spotkają się 5 listopada 2016 roku w Gimnazjum w Kosakowie by pisać Kaszubskie Dyktando. Wiadomo: 
Kaszëba mô cwiardą mòwă, ale mitczé serce.
Będzie to XV edycja Kaszubskiego Dyktanda. Mamy nadzieję, że do pisemnej rywalizacji stanie jeszcze więcej osób niż rok 
temu w Gdyni (było tam 160 uczestników).
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Piszemy w pięciu kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  oraz  
dorosłych i  zawodowców, czyli profesjonalnych językoznawców i nauczycieli języka kaszubskiego.

Przypomnijmy, że język kaszubski,  czyli  kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwato uznany w naszym Krajujęzyk regionalny, 
którym na co dzień posługuje sięponad sto tysięcy Kaszubów, czyli co trzeci identyfi kujący się z kaszubską tożsamością. 
Wywodzi się on ze słowiańskich dialektów pomorskich Prof. Gerard Labuda tak pisał: „Tyle zawsze było historii Kaszubów, 
ile w niej było dokonań samych Kaszubów. Ale historia ich będzie trwała tak długo, dopóki imię Kaszubów, ich mowa, ich 
obyczaj, ich kultura będą stanowiły wartość dla nich samych.” I chyba coś w tym jest boza dwa lata obchodzić będziemy 
110-lecie pierwszego wydania czasopisma „Gryf”, wokół którego skupili się „Młodokaszubi”.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W GIMNAZJUM

W naszym Gimnazjum Europejski Dzień Języków był idealną okazją, aby zainteresować uczniów bogactwem leksykalnym 
języków obcych. Była też „wartość dodana”, czyli prace plastyczne, które przyczyniły się do rozwijania językowo-
plastycznych pasji gimnazjalistów. 

W roku szkolnym 2016/2017 Europejski Dzień Języków obchodziliśmy w formie konkursu pt.  Przysłowia i idiomy 
w obrazach. Celem konkursu było propagowanie nauki języków obcych poprzez wspólną zabawę.
W Dzień Edukacji Narodowej wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami 
przez panią dyrektor Marzenę Korzeniewską, a laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Szczególne podziękowania należą się dwóm klasom językowym Ie, IId oraz klasie 
językowo-artystycznej IIe, które - oprócz prac konkursowych - przygotowały plakaty 
promujące naukę języków obcych. Plakaty te ozdabiają ściany naszego Gimnazjum 
i przypominają uczniom, jak ważna jest znajomość języków obcych.

Uczniowie klas naszego Gimnazjum, które wzięły udział w konkursie, wykazali się 
kreatywnością, a wiele prac dowodzi wysokiego stopnia zrozumienia sensu ilustrowanego 

przysłowia lub idiomu. Prace zostały 
ocenione w dwóch kategoriach: język 
angielski i język niemiecki.

Wszystkim laureatom i uczestnikom 
konkursu gratulujemy kreatywności, 
wspaniałej wyobraźni i życzymy 
wytrwałości w rozwijaniu umiejętności 
językowych.

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

„Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć 
cele godne Synów Bożych.(Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży, Częstochowa 1991). Organizatorem  Konkursu jest 
Gimnazjum w Kosakowie. Cele konkursu to m.in.: popularyzacja i motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy o życiu, 
nauczaniu i duchowości Św. Jana Pawła II, przygotowanie uczniów do obchodów 30 rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II 
w Gdyni i Gdańsku, kształtowanie postawy szacunku i  pamięci wobec  Papieża Polaka.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I, II i III szkół gimnazjalnych z województwa 
pomorskiego. Każda szkoła może zgłosić dwóch  uczniów na drodze wewnętrznych eliminacji przeprowadzonych 
na podstawie gotowych materiałów konkursowych. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia 
szkoły,gimnazjum-kosakowo@wp.pl, które należy przesłać w formie formularza - Zał. Nr 1na adres organizatora: do dnia: 
18. 05. 2017r.

Regulamin oraz Karta Zgłoszenia znajdują się również na stronie internetowej szkoły: www.gmosty.edupage.org
Finał Konkursu odbędzie się dnia: 12. 06. 2017r. o godz. 12.30 w Gimnazjum w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11 
i będzie posiadał formę testu pisemnego, obejmującego 40 pytań o charakterze zamkniętym, jak również otwartym.
Bliższych informacji udziela koordynator konkursu, pani Maria Hinca (tel.: 502681207; e-mail:marhinca@o2.pl).
 

NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA

W latach 80-tych i 90- tych Polacy czytali dużo i chętnie. Książki były towarem poszukiwanym i dyskutowano o ich 
treści. Dzisiaj takie dyskusje zdarzają się, ale niezbyt często.
Nasze Gimnazjum uczestniczy w Narodowym Programie Czytelnictwa. Gmina Kosakowo na cel rozwoju czytelnictwa 
i popularyzacji książki zwiększa zatem budżet naszej szkoły o 15 tys. złotych. 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” mastworzyć warunki stymulujące wzrost grupy czytelników systematycznie 
czytających książki. Koordynatorem Programu w Gimnazjum jest nauczyciel biblioteki p. Jolanta Górzyńska.
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CO PRZED NAMI 
Wójt Gminy Kosakowo oraz Proboszcz Parafi i Św. Rocha w Rewie zapraszają na tradycyjne Zaduszki Morskie, które 

odbędąsię 2 listopada 2016 r. w Rewie. Zaduszki rozpoczną się o godz. 17:00 Mszą Świętą w kościele pw. Św. Rocha 
w Rewie. Około godz. 18:00 nastąpi przemarsz na Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza 
w Rewie, gdzie odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów pod Krzyżem Morskim, a następnie 
symboliczne złożenie wieńca na wodach Zatoki Puckiej. 

5 LISTOPADA br. w godzinach od 8.00 do godz. 17.00 w Gimnazjum w Kosakowie 
XV Dyktando Kaszubskie

10 LISTOPADA br. godz. 17.00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie Akademia 
Niepodległościowa - wręczenie statuetek Złotego Kłosa.

11 LISTOPADA br. godz. 11.00 - Msza Św. w intencji  Ojczyzny - Kościół p.w. Św. Antoniego w Kosakowie, następnie 
złożenie  kwiatów  pod  pomnikiem „Pamięci tutejszych księży, nauczycieli i mieszkańców zamordowanych przez
 hitlerowców  w lasach Piaśnicy i obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej” przy kościele w Kosakowie. 
O godzinie 12.15 złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Klebby w Kosakowie w asyście honorowej Marynarki 
Wojennej. O oprawę muzyczną zadba stowarzyszenie Regionalny Chór Morzanie. O godz. 12.30 Gminne Biegi z okazji 
Święta Niepodległości.

ŚWIĘTO GĘSI – coroczny Piknik w Gęśniku. Jak co roku zapraszamy na Święto Gęsi – Piknik w Gęśniku – który 
odbędzie się w dniach 11-13 listopada 2016 r. na terenie Fermy Gęsi Dębogórze, ul. Pomorska 8, Dębogórze.

Zaczynamy gęsiowe biesiadowanie już w piątek od godziny 11.00, poprzez sobotę i niedzielę (jak pogoda dopisze). 
Tradycyjnie gęsina na św. Marcina – w sklepie przez cały rok!

XI GMINNE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Wójt Gminy Kosakowo zaprasza w piątek 11 listopada 2016 r. od godz. 12.30 do udziału 

w XI Gminnych Biegach z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – w piątek 11 
listopada 2016 r. od godz. 12.30.

Biegi tradycyjnie  odbędą się na ścieżce pieszo-rowerowej (Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno) 
ze startem i metą w Kosakowie przy pomniku upamiętniającym żołnierzy poległych w II wojnie 
światowej. Zawody przeprowadzone zostaną w 6 kategoriach wiekowych, o przydziale decyduje 
rok urodzenia: Open 16+ (obowiązuje opłata startowa), 13-15 lat, 10-12 lat, 8-9 lat, 5-7 lat, do lat 

4 – bieg z rodzicem (kategorie młodzieżowe – bezpłatnie).

Starty poszczególnych kategorii wiekowych: Open – godz. 12.30, 13-15 lat – godz. 12.35, 10-12 lat / 8-9 lat /do 7 lat – od 
godz. 13.30.

Zapisy przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie http://kosakowo.pl/rkis lub http://
elektronicznezapisy.pl/event/887/signup.html – do 9 listopada, do godz. 21.00 oraz w Biurze Zawodów w dniu 11 listopada, 
w godz. 10.00-12.00. Zapisy do biegów młodzieżowych przyjmowane są bezpłatnie. Regulamin zawodów, z którym należy 
się zapoznać, dostępny jest na stronie kosakowo.pl/rkis oraz w siedzibie Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rewie (ul. Morska 56).

II DYKTANDO KOSAKOWSKIE
26 listopada 2016 r. (sobota) o godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11) odbędzie się 

II Dyktando Kosakowskie. Pierwszeństwo udziału w dyktandzie mają mieszkańcy Gminy Kosakowo. Osoby zainteresowane 
mogą zgłaszać swój udział drogą mailową na adres: jacek.chajecki@kosakowo.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 
18 listopada br. (decyduje kolejność zgłoszeń). Liczba miejsc ograniczona. Dla najlepszych przewidziano nagrody fi nansowe 
i rzeczowe. Zwycięzca otrzyma Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Kosakowo. Więcej informacji oraz regulamin dyktanda 
znajdują się na stronie www.kosakowo.pl/rkis. Organizatorzy: Wójt Gminy Jerzy Włudzik oraz radny Jacek Chajęcki. 

ZABAWA MIKOŁAJKOWA DLA DZIECI Z GMINY KOSAKOWO
Wielkimi krokami zbliżają się święta, a zatem wszystkie dzieci: 

zarówno maluszki, jak i nieco starsze, zapraszamy na wspaniałą 
Zabawę Mikołajkową, organizowaną przez Wójta Jerzego Włudzika. 
Odbędzie się ona w niedzielę 4 grudnia o godz. 14:00 na Hali 
Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie (ul. Żeromskiego 11). 
Na naszych milusińskich czekać będzie moc atrakcji: wielkie 
dmuchańce, gry, zabawy, konkursy oraz – dla najmłodszych dzieci 
(w wieku do 12 lat) – mikołajkowe upominki. Zabawa Mikołajkowa 
to również doskonała okazja do przebrania się w fantazyjne stroje, 
do czego wszystkich bardzo zachęcamy. Uwaga: Przed wejściem na 
Halę obowiązuje zmiana obuwia. 
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SPORT
GKS SZTORM MOSTY – V LIGA

Piłkarze V-ligowego „Sztormu” Mosty minęli już półmetek rundy jesiennej. 
Po 9 kolejkach zespół Roberta Mądrzaka zajmuje w lidze 13. miejsce, a do końca 
roku zespół rozegra jeszcze 5 meczów: 15 X z Czarnymi Pruszcz Gdański (Kosakowo, 

godz. 15.00), 23 X z Orlętami Reda (wyjazd, 13.30), 29 X z KS Kamienica Królewska (Kosakowo, 14.00), 6 XI z Olimpią 
Osowa (wyjazd, 11.00), 12 XI ze Startem Mrzezino (Kosakowo, 13.00) i 20 XI z GKS Sierakowice (wyjazd, 14.00).
Wstęp na wszystkie mecze (Kosakowo, ul. Złote Piaski) – wolny. Więcej informacji na stronie klubowej: sztormmosty.
futbolowo.pl

V liga: GKS Sztorm Mosty – Kaszuby Połchowo V liga: GKS Sztorm Mosty – SKS Polonia Gdańsk

GKS SZTORM MOSTY – I LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY (C1)
O przyzwoitych występach w I lidze wojewódzkiej C1 mogą mówić trampkarze Sztormu Mosty (rocznik 2002/03). 

Podopieczni Mirosława Kowalewskiego i Łukasza Godlewskiego, z 3 wygranymi meczami – 1:0 z Czarnymi Pruszcz Gdański, 
2:1 z SI Arką Gdynia, 2:0 z Pogonią Lębork, 1 remisem i 3 porażkami zajmują w tabeli 7. miejsce. Do końca rundy jesiennej 
juniorzy rozegrają jeszcze 6 meczów: 16 X w Kosakowie z Gryfem Wejherowo (godz. 11.00), 23 X na wyjeździe z Rodłem 
Kwidzyn (13.30), 29 X na wyjeździe z AP KP Gdynia (11.00), 6 XI w Kosakowie z Santosem Gdańsk (11.00), 12 XI na wyjeździe 
z ULKS U2 Bytów (11.00) i 20 XI w Kosakowie z Chojniczanką Chojnice (11.00).

Więcej informacji na stronie klubowej 2002/03: sztormmosty2002.futbolowo.pl

I liga wojewódzka C1: SI Arka Gdynia – GKS Sztorm Mosty
Radość młodych Sztormowców po wygranym meczu 

z Arką Gdynia

NABÓR DO DRUŻYN JUNIORSKICH (2004-2012) GKS SZTORM MOSTY

Przypominamy, że trwa nabór do drużyn Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Mosty. 
W szeregach klubu trenuje już ponad 130 juniorów. Informacje i zapisy u poszczególnych trenerów:
– roczniki 2010-2012: tr. Michał Michalski – tel. 507 625 650, sztormmosty2010.futbolowo.pl
– roczniki 2008-2009: tr. Marek Hebel – tel. 512 375 925, sztormmosty2008.futbolowo.pl
– roczniki 2006-2007: tr. Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182, sztormmosty2006.futbolowo.pl
– roczniki 2004-2005: tr. Paweł Formella – tel. 608 272 212, sztormmosty2004.futbolowo.pl
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSAKOWO:
TAWERNA KOSAKOWO PRZED DĘBOGÓRZEM I GALAXY GDYNIA

17 września 2016 r. na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach odbył się Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo.

Do sobotnich rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn, które w drodze losowania podzielone zostały na 3 grupy. Do półfi nałów 
awansowali zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z 2. miejsc. W fi nale spotkały się ekipy Tawerny Kosakowo i Dębogórza: 
po bezbramkowym spotkaniu o zwycięstwie przesądził konkurs rzutów karnych, w którym lepszy okazał się zespół 
zKosakowa, wygrywając 3:2. Wmeczu oIII miejsce zespół Galaxy Gdynia pokonał 3:1 RKS. Najlepszym strzelcem Turnieju, 
z dorobkiem 6 bramek, został Karol Szumotalski, a tytuł najlepszego bramkarza przypadł Józefowi Stromskiemu – obaj 
zdrużyny Dębogórza.

Końcowa klasyfi kacja Turnieju: 1. Tawerna Kosakowo, 2. Dębogórze, 3. Galaxy Gdynia, 4. RKS, 5. FC Reset, 6. Suchy Dwór, 
7. Celstan Kosakowo, 8. Patriots Gdynia, 9. Ajax Dębogórze.

Pamiątkowe puchary, statuetki i nagrody rzeczowe w imieniu Wójta Jerzego Włudzika i swoim, wręczał Przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.

REPREZENTANCI KLUB PORT MECHELINKI PO RAZ KOLEJNY NA PODIUM

Ostatnie regaty w tym sezonie zakończone. Do domu wracamy w bardzo dobrych nastrojach. W niedziele zakończyły 
się 3 regaty o puchar nadbrzeża po siedmiu wyścigach i dwóch ciężkich dniach zawodnicy wrócili do domu z uśmiechem 
choć pewnie poniedziałkowy powrót do szkoły szybko wprowadzi ich na nowe tory. Dla Hani Dudy i Wiktora Pawelczyka 
( najmłodszych reprezentantów Mechelinek ) były to pierwsze regaty tej rangi.Mocno trzymaliśmy za nich kciuki i mimo 
zimna , deszczu oraz „chaos” jakim zapewne był start z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami spisali się bardzo 
dzielnie i w 100% wypełnili swój plan startowy. W klasie Laser swoje pierwsze podium w życiu zanotowała Natalia 
Majewska , która konsekwentnie i ciężko pracowała przez cały sezon. Jest to przykład , że ciężka praca i determinacja 
zawsze jest nagradzana. W Optimiscie podium zdobywa Pawel Pepliński , który z każdym wyścigiem się rozkręcał i gdyby 
regaty trwały trochę dłużej to kto wie … Pawel ukończył rywalizacje na 3 miejscu tak samo jak Julia Grzenkowicz z ta 
różnicą, ze Julka w kategorii dziewczyn. Krzysiek Korbut zameldował się na 5 pozycji i jest to duży sukces tym bardziej, ze 
w zeszłym roku Krzysiek na treningach poszukiwał ryb w zatoce Puckiej zamiast patrzeć na żagiel. Kolejny przykład jak 
sport i rywalizacja potrafi ą zmobilizować. Mikołaj Qu zajmuje 13 miejsce a Konrad Kunc 18 obaj jeszcze nas zaskoczą i jako 
trener obiecuje , ze chłopaki zimę przepracują ciężej niż reszta.

Dziękujemy : @balticars #balticcars za bezpieczne auto , które dowiozło nas jak i nasze „ bolidy „ na regaty i do domu!  
To jeszcze nie koniec sezonu , teraz regaty wewnętrzne połączone z wideo-analiza a wkrótce praca nad elementami 
związanymi z żeglarstwem ale nie do końca docenianymi.
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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.

Marek Klimczyk z Mostów, lat 69   
Adam Konieczny z Pogórza, lat 78  
Maria Paszke z Mechelinek, lat 88

KALENDARZ IMPREZ LISTOPAD/GRAUDZIEŃ 2016
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

LISTOPAD 2016

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

Cz, 03.11.2016 17:00 Spotkanie pn. „Herb Polski – Geneza i zmiany 
historyczne” Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowskie

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

Wt, 22.11.2016 17:00 Wieczór Pamięci Zdzisława Tatki Biblioteka w Kosakowie 
Wójt Gminy Biblioteka w Kosakowie 

Cz, 24.11.2016 17:00
Wernisaż wystawy fotografi i Mariusza Zarzyckiego 

„Beka w obiektywie” 
(wystawa potrwa do końca grudnia)

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

So, 26.11.2016 10:00 II Dyktando Kosakowskie Wójt Gminy
Radny Suchego Dworu Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 26.11.2016 14:00 Kiermasz przedświąteczny ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

GRUDZIEŃ 2016

So, 03.12.2016 14:00 Mikołajki dla dzieci ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

N, 04.12.2016 14:00 Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci Wójt Gminy Hala Sportowa w Kosakowie

Wt, 13.12.2016 17:00 Wieczór Świąteczny i rozstrzygnięcie
XIII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Wójt Gminy
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Wt, 13.12.2016 18:00 Kiermasz Świąteczny Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum w Kosakowie

Śr,14.12.2016 18:00 Spotkanie Adwentowe przy Świecach ZKP o. Dębogórze-Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

N,18.12.2016 Spotkanie z Kolędą Wójt Gminy Chór Morzanie Dom Kaszubski w Dębogórzu
Cz, 15.12.2016 16:00 Koncert i Kiermasz Bożonarodzeniowy ZS-P w Mostach ZS-P w Mostach
Pt, 16.12.2016 17:00 Kiermasz Świąteczny ZSPiSSM w Dębogórzu ZSPiSSM w Dębogórzu

Pt, 16.12.2016 18:00

Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo: Premiera
Bezsenność Nocy Zimowej ; Gala Nagród 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Artystycznie 
Uzdolnionych Gminy Kosakowo

Wójt Gminy,
Teatr Młodzieżowy Dom Kultury w Pierwoszynie

Pon,19.12.2016 16:00 Kiermasz Świąteczny SP w Pogórzu SP w Pogórzu

Pt, 23.12.2016 –
– N, 01.01.2017 – Zimowa przerwa świąteczna – Szkoły w Gminie Kosakowo

Pt, 30.12.2016
XI Festiwal Kolęd Kaszubskich

– przesłuchania Chórów w Pierwoszynie
Wójt Gminy

Chór Morzanie
Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Św. w Pierwoszynie
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Segregacja u źródła podstawą sprawnego systemu gospodarowania odpadami 
 

Odpady towarzyszą człowiekowi od zawsze. W toku rozwoju cywilizacji, zmieniał się także charakter odpadów, 
ich wpływ na nas i na środowisko. Początkowo obojętne, z biegiem czasu  odpady stały się znaczącym problemem. 

 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” aktywnie angażuje się w budowę systemu gospodarki 
odpadami na terenie swoich gmin- członków od wielu lat. Możemy śmiało powiedzieć, że podstawą sprawnie 
funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest segregacja „u źródła”, czyli w naszych domach. 
 Aby segregacja odpadów komunalnych i frakcji surowcowej były na wysokim poziomie, niezbędna jest 
świadomość mieszkańców na temat tego jak należy to robić. Poniżej  przedstawiamy podstawowe zasady segregacji 
odpadów w naszych domach: 
 

 
 Oprócz makulatury, plastiku i szkła, w naszych domach są również odpady niebezpieczne. Tak jak odpady z 

makulatury, plastiku i szkła powinny być umieszczane w odpowiednich pojemnikach lub workach, tak i poszczególne 
rodzaje dopadów niebezpiecznych powinny znaleźć swoje miejsce: 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy 
oddawać do punktu zbiórki odpadów 
niebezpiecznych, w trakcie objazdowej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych lub, w przypadku sprzętu 
ważącego co najmniej 20kg zgłosić do bezpłatnego 
odbioru bezpośrednio z domu/mieszkania, 
- zużyte baterie powinny trafić do pojemników             
zlokalizowanych na terenie placówek oswiatowych, 
handlowych i  użyteczności  publicznej, 
- przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa 
należy zbierać w pojemnikach ustawionych                      
w aptekach, 
- resztki farb, lakierów, rozpuszczalników powinny bytć przekazywane do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* lub              
w trakcie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych* organizowanej na terenie gminy dwa razy w  roku. 
 

**wykaz odpadów jakie można oddawać do punktów, ich adresy oraz godziny otwarcia a także harmonogram organizowanych przez KZG 
objazdowych zbiórek dostępny jest na stronie internetowej www.kzg.pl 
 

KONTAKT 
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  i Chylonki” ul. Konwaliowa 181-651 Gdynia 

gospodarka odpadami: (58)6246611, dgo@kzg.plochrona środowiska 
 edukacja ekologiczna:(58)6247515,dos@kzg.pl 

 

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

CZEGO NIE WRZUCAMY: 
- kalka techniczna, maszynowa 
ZALECENIA: 
- opakowania nie muszą być czyste ale 
muszą być puste 

 

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

CZEGO NIE WRZUCAMY: 
- siatki biodegradowalne 
ZALECENIA: 
- opakowania nie muszą być czyste ale 
muszą być puste 
 
CZEGO NIE WRZUCAMY: 
- szyby okienne, samochodowe, 
kineskopy, szklanki duralex, żaroodporne, 
talerze, porcelana, fajans, żarówki i 
świetlówki 
ZALECENIA: 
- opakowania nie muszą być czyste ale 
muszą być puste  

 

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


