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KOSAKOWO
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R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O

GMINNA ZABAWA MIKOŁAJKOWA’ 2016
4 grudnia do Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie przybyło mnóstwo dzieci
z rodzicami i opiekunami, aby przy wspólnej zabawie oczekiwać na przybycie Świętego Mikołaja.
Jak zawsze, zabawa mikołajkowa zorganizowana przez Wójta Gminy Jerzego Włudzika, obfitowała w niezliczone atrakcje.
Dzieci mogły korzystać do woli z dmuchanego
placu zabaw, tańczyć, bawić się i brać udział w
konkursach z nagrodami. Przebrane pociechy
wzięły udział w wyborach króla i królowej balu.
Wszystko to zwieńczyło przybycie Świętego
Mikołaja z workiem prezentów - dla wszystkich
przybyłych dzieci.

AKTUALNOŚCI

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 24 LISTOPADA 2016 ROKU
1. Uchwała Nr XXXII/87/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 450 w Rewie gm. Kosakowo,
przy ul.Tatarak.
2. Uchwała Nr XXXII/88/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 543 w Rewie gm. Kosakowo, przyul.
Surfingowej.
3. Uchwała Nr XXXII/89/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kazimierz, gmina Kosakowo, rejon ul. Kwietniowej.
4. Uchwała Nr XXXII/90/2016 w sprawie oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Kosakowo.
5. Uchwała Nr XXXII/91/2016 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dlaGminy Kosakowo na lata 20162019 z uwzględnieniem perspektywy 2020-2023.
6. Uchwała Nr XXXII/92/2016 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Rejonowy Zarząd
Infrastruktury z dnia 28 października 2016 roku wzwiązku
z podjętą uchwałą Nr XXIX/58/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na
włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo.
7. Uchwała Nr XXXII/93/2016 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

SPRAWOZDANIE z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 4 - 24 listopada 2016r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 123/2016 – ustaliłem sobotę 19.11.2016r.
jako dzień pracy w Urzędzie Gminy Kosakowo (za wolny od
pracy dzień 27.05.2016r.). W dniu tym odbyło się szkolenie
wewnętrzne dla urzędników.
2. Zarządzeniem Nr 126/2016 – zarządziłem (na podstawie
ustawy ordynacja podatkowa),że na decyzjach w sprawie
ustalenia zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym zamiast podpisu własnoręcznego znajdować się będzie mechanicznie odtwarzany
podpis wójta.
3. Zarządzeniem Nr 127/2016 – postanowiłem o nie wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Kosakowie, Gmina Kosakowo (dot. dz. nr 59/3 o powierzchni
1534m²).
4. Zarządzeniem Nr 128/2016 – postanowiłem onie wykonaniu
prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Kosakowie,
Gmina Kosakowo (dot. dz. nr 266/9 o powierzchni 660m²).
5. Zarządzeniem Nr 131/2016 – podjąłem decyzję owstrzymaniu przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie
umowy przedwstępnej przejęcia sieci wodociągowej/
lub kanalizacyjnej oraz wstrzymanie zawierania umów
przyrzeczonych (ostatecznych) przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (z uwagi na wprowadzenie
zmian organizacyjnych oraz zmian w procedurze przejęcia
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). Zarządzenie
obowiązywać będzie nie dłużej niż przez 3 miesiące.

FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD GMIN
I POWIATÓW POMORZA
W dniach 25-26 listopada 2016 w odbyło się kolejne
spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów
Pomorza. Tym razem w północnej części
Województwa Pomorskiego, a konkretnie
w Gminie Kosakowo w Rewie. Gospodarzem spotkania był Przewodniczący
Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.
Uczestników powitał także Wójt Jerzy
Włudzik.
Zaproszonym ekspertem była Pani
Adrianna Głuchowska – prawnik, która
szkoli od lat zarówno czynnych zawodowo
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II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu
na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo
w latach 2017-2018. Najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. z Rumi.
Oferta w kryterium „system lokalizacji” zaoferowała dostęp do systemu monitorującego trasy pojazdów poprzez
lokalizatory GPS w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej; monitorowanie aktualnej pozycji
pojazdu, archiwizację informacji o przebiegu tras oraz
aktywności samochodu, weryfikację wypełnionych zadań
przez kierowców. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
z Rumi zaoferowało również najniższą cenę w wysokości
2 924 100,00 zł. i jego oferta została wybrana (na lata
2017-2018).
2. Ogłoszono wybór oferty w przetargu na Opracowanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
przebudowy
skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Kazimierza Porębskiego
w Gdyni wraz z budową wlotu ul. Traugutta w Kosakowie – II
edycja Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowo
– Konsultingowe BPK sp z o.o. ze Szczecina. Zaoferowana
cena to 92 004,00 zł. Termin płatności faktury wynosi 30
dni.

specjalistów pracowników administracji publicznej, kadrę
zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców i przedsiębiorców. Omawianym w Rewie tematem były zmiany
w prawie zamówień publicznych, po czym odbyła się wizyta
studyjna w Centrum Sportowym w Kosakowie, wyróżnionym jako Sportowy Obiekt Roku 2016.
Po powrocie, była okazja do wysłuchania Pani Aleksandry Chalińskiej
o koncepcji wydania publikacji dotyczącej
jubileuszu 10-lecia istnienia Forum
Przewodniczących Rad i Gmin Pomorza.
Jak zwykle odbył się również panel
dyskusyjny, który dotyczył wymiany
doświadczeń w określonych obszarach.

AKTUALNOŚCI

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo Nr XXVIII/54/2016
i XXVIII/49/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.;
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do
publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części działki nr 641 w Dębogórzu
gm.Kosakowo przy ul.Rumskiej z uzasadnieniem oraz
prognozą oddziaływania na środowisko;
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1030 w Mostach gm.Kosakowo
przy ul.Wałowej z uzasadnieniem oraz prognozą
oddziaływania na środowisko.
Projekty planów udostępnione będą w
dniach od
27.12.2016r. do 25.01.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, p. nr 7 (parter) w godzinach
pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.
kosakowo.pl/ogłoszenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów
rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy
Kosakowo (I piętro) w dniu 12.01.2016r. o godz. 16.00.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść
uwagi 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 08.02.2017r.
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2016r.,
poz. 353 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem
wsprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w miejscu i czasie wyłożenia projektu do publicznego
wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do
tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planów
na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi
i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej
do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl
wnieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2017r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy
Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo
/-/ Jerzy Włudzik

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2016, poz.778 ze zm.), oraz na podstawie uchwał Rady
Gminy Kosakowo Nr XXXII/88/2016, Nr XXXII/87/2016
i uchwały Nr XXXII/89/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia:
• miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki nr 543 w Rewie gm.Kosakowo;
• miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części działki nr 450 w Rewie gm.
Kosakowo.
• miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Kazimierz, rejon ulicy
Kwietniowej.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne
mogą zgłaszać wnioski do w/w planów w terminie do dnia
24.01.2017r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy
Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze
Obsługi Klienta z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z
2016r., poz.353 ze zm.), Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na
środowisko do w/w projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w celu przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być
składane w terminie do dnia 24.01.2017r. w formie
pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym
(adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl).
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po
upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kosakowo
/-/ Jerzy Włudzik
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AKTUALNOŚCI

DEKLARACJE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA ROK 2017
Informujemy, iż zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVIII/92/2015 z dnia 26.11 2015 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych
obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo do końca stycznia deklarację zmieniającą - w przypadku zmiany danych
będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wykazane roczne
zużycie wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły.
Po dokonaniu w/w obowiązku zostanie wysłana w marcu jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty
i terminach płatności.
Prosimy również, aby podać stan licznika wody na koniec roku tj. na dzień 31.12.2016r. firmie zaopatrującej w wodę (PEKO,
PEWIK), aby faktury zamykały cały rok kalendarzowy i ułatwiły Państwu prawidłowe wypełnienie deklaracji.
Druk deklaracji dostępny w tut. Urzędzie lub na stronie internetowej www.odpady.kosakowo.com w zakładce „Druki do
pobrania”.
Dodatkowo informujemy, iż w 2017 roku obowiązywać będzie niezmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy-3,60zł/1m3 za odpady segregowane, zaś
7,20 zł/1m3, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

UWAGA – ZMIANA PRZEDSIĘBIORSTWA ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE
Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo w latach 2017-2018 została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi
ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia, Tel. kontaktowy - 58671 03 96. Firma będzie działała na terenie gminy
od 1 stycznia 2017 r.
Przypominamy, iż do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady
komunalne.
W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady, nie ma potrzeby zmiany dzierżawcy pojemnika na odpady komunalne.
Mieszkańcy, którzy dzierżawią pojemniki od Puckiej Gospodarki Komunalnej nadal mogą korzystać z tej formy posiadania
pojemnika po dopełnieniu formalności polegających na przedłużeniu umowy na dzierżawę pojemnika (szczegóły PGK
Puck tel. 58 673-04-20).
Ofertę na dzierżawę pojemników mają również inne firmy posiadające aktualny wpis do działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych m.in.:
• PUK Rumia (tel. 58 671-03-96);
• SANIPOR Gdynia (tel. 58 660-96-22);
• REMONDIS Gdynia (58782-28-70);
Inną formą wyposażenia nieruchomości jest zakup pojemnika we własnym zakresie. Przy zakupie należy zwrócić uwagę,
aby był on przeznaczony do odpadów komunalnych, posiadał odpowiedni w tym kierunku atest lub certyfikat. W marketach
ogrodowych dostępne są oprócz pojemników przeznaczonych na odpady również mniej wytrzymałe pojemniki ogrodowe
tylko na odpady zielone (trawa/liście). W przypadku uszkodzenia takiego pojemnika mieszkaniec zobowiązany jest do
zapewnienia sobie nowego pojemnika.
W 2017 roku Gmina Kosakowo planuje uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
na terenie PUK PEKO ul. Chrzanowskiego 44. Mieszkańcy będą mogli poza ustalonym harmonogramem nieodpłatnie
przekazać odpady segregowane pochodzące z gospodarstw domowych.
Więcej aktualnych informacji na stronie internetowej UG: www.odpady.kosakowo.com

ODPADY ZIELONE I CHOINKI
Przypominamy mieszkańcom, że odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez
cały rok, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 20 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu
wywozowemu poza systemem workowym (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych) wyselekcjonowane
z frakcji odpadów zielonych – choinki.

PODZIĘKOWANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie dziękuje pani z Pogórza, która przekazała łóżeczko dla potrzebującej
rodziny. Dziękujemy również panom, którzy pomagają przy rozładunku żywności z PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram
2016. Szczególne podziękowania składamy panu Romanowi z Kazimierza za zaangażowanie w wydawanie żywności
podopiecznym GOPS.
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AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA KOSAKOWO – 2017 ROK
ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Poniedziałek
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
Mechelinki – ulica: Dokerów
02.01.2017r., 16.01.2017r., 30.01.2017r., 13.02.2017r., 27.02.2017r., 13.03.2017r., 27.03.2017r., 10.04.2017r., 24.04.2017r.,
08.05.2017r., 22.05.2017r., 05.06.2017r., 19.06.2017r., 03.07.2017r., 17.07.2017r., 31.07.2017r., 14.08.2017r., 28.08.2017r.,
11.09.2017r., 25.09.2017r., 09.10.2017r., 23.10.2017r., 06.11.2017r., 20.11.2017r., 04.12.2017r., 18.12.2017r.,
Środa
Dębogórze
04.01.2017r., 18.01.2017r., 01.02.2017r., 15.02.2017r., 01.03.2017r., 15.03.2017r., 29.03.2017r., 12.04.2017r., 26.04.2017r.,
10.05.2017r., 24.05.2017r., 07.06.2017r., 21.06.2017r., 05.07.2017r., 19.07.2017r., 02.08.2017r., 17.08.2017r.(czwartek),
30.08.2017r., 13.09.2017r., 27.09.2017r., 11.10.2017r., 25.10.2017r., 08.11.2017r., 22.11.2017r., 06.12.2017r., 20.12.2017r.,
Czwartek
Kosakowo – pozostałe ulice,
Dębogórze – ulice: Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa
05.01.2017r., 19.01.2017r., 02.02.2017r., 16.02.2017r., 02.03.2017r., 16.03.2017r., 30.03.2017r., 13.04.2017r., 27.04.2017r.,
11.05.2017r., 25.05.2017r., 08.06.2017r., 22.06.2017r., 06.07.2017r., 20.07.2017r., 03.08.2017r., 18.08.2017r.(piątek),
31.08.2017r., 14.09.2017r., 28.09.2017r., 12.10.2017r., 26.10.2017r., 09.11.2017r., 23.11.2017r., 07.12.2017r., 21.12.2017r.,
Piątek
Rewa,
Mosty – ulice: Berberysowa, Cisowa , Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa,
Łąkowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa,
Wichrowa
07.01.2017r.(sobota), 20.01.2017r., 03.02.2017r., 17.02.2017r., 03.03.2017r., 17.03.2017r., 31.03.2017r., 14.04.2017r.,
28.04.2017r., 12.05.2017r., 26.05.2017r., 09.06.2017r., 23.06.2017r., 07.07.2017r., 21.07.2017r., 04.08.2017r., 19.08.2017r.
(sobota), 01.09.2017r., 15.09.2017r., 29.09.2017r., 13.10.2017r., 27.10.2017r., 10.11.2017r., 24.11.2017r., 08.12.2017r.,
22.12.2017r.,
Poniedziałek
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego,
Szkolna, Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta
09.01.2017r., 23.01.2017r., 06.02.2017r., 20.02.2017r., 06.03.2017r., 20.03.2017r., 03.04.2017r., 18.04.2017r.(wtorek),
02.05.2017r.(wtorek), 15.05.2017r., 29.05.2017r., 12.06.2017r., 26.06.2017r., 10.07.2017r., 24.07.2017r., 07.08.2017r.,
21.08.2017r., 04.09.2017r., 18.09.2017r., 02.10.2017r., 16.10.2017r., 30.10.2017r., 13.11.2017r., 27.11.2017r., 11.12.2017r.,
27.12.2017r.(środa),
Środa
Mechelinki,
Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie,
11.01.2017r., 25.01.2017r., 08.02.2017r., 22.02.2017r., 08.03.2017r., 22.03.2017r., 05.04.2017r., 19.04.2017r., 04.05.2017r.
(czwartek), 17.05.2017r., 31.05.2017r., 14.06.2017r., 28.06.2017r., 12.07.2017r., 26.07.2017r., 09.08.2017r., 23.08.2017r.,
06.09.2017r., 20.09.2017r., 04.10.2017r., 18.10.2017r., 02.11.2017r.(czwartek), 15.11.2017r., 29.11.2017r., 13.12.2017r.,
28.12.2017r.(czwartek),
Czwartek
Pierwoszyno
12.01.2017r., 26.01.2017r., 09.02.2017r., 23.02.2017r., 09.03.2017r., 23.03.2017r., 06.04.2017r., 20.04.2017r., 06.05.2017r.
(sobota), 18.05.2017r., 01.06.2017r., 17.06.2017r. (sobota), 29.06.2017r., 13.07.2017r., 27.07.2017r., 10.08.2017r.,
24.08.2017r., 07.09.2017r., 21.09.2017r., 05.10.217r., 19.10.2017r., 03.11.2017r. (piątek), 16.11.2017r., 30.11.2017r.,
14.12.2017r., 30.12.2017r.(sobota),
Piątek
Pogórze – pozostałe ulice
13.01.2017r., 27.01.2017r., 10.02.2017r., 24.02.2017r., 10.03.2017r., 24.03.2017r., 07.04.2017r., 21.04.2017r., 05.05.2017r.,
19.05.2017r., 02.06.2017r., 16.06.2017r., 30.06.2017r., 14.07.2017r., 28.07.2017r., 11.08.2017r., 25.08.2017r., 08.09.2017r.,
22.09.2017r., 06.10.2017r., 20.10.2017r., 04.11.2017r.(sobota), 17.11.2017r., 01.12.2017r., 15.12.2017r., 29.12.2017r.,

Odpady powinny być przygotowane do odbioru od godziny 700 w dniu wywozu tzn. wystawione przed
teren posesji , lub znajdować się w istniejącej pergoli śmietnikowej, do której powinien być dostęp.
ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – zabudowa jednorodzinna
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PLASTIK

MAKULATURA

Miejscowość

Rewa
Mosty – Berberysowa, Cisowa , Deszczowa,
Jaworowa, Jarzębinowa, Kameliowa, Karmelowa,
Księżycowa, Limbowa, Łąkowa, Magnoliowa,
Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa,
Okrężna, Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna,
Wałowa, Wichrowa

Mechelinki
Kazimierz
Dębogórze Wybudowanie

SZKŁO

Dzień odbioru - poniedziałek
02.01.2017r., 16.01.2017r.,
27.03.2017r., 10.04.2017r.,
19.06.2017r., 03.07.2017r.,
11.09.2017r., 25.09.2017r.,
04.12.2017r., 18.12.2017r.,

27.02.2017r.,
22.05.2017r.,
14.08.2017r.,
06.11.2017r.,

13.03.2017r.,
05.06.2017r.,
28.08.2017r.,
20.11.2017r.,

09.01.2017r., 23.01.2017r., 06.02.2017r., 20.02.2017r., 06.03.2017r.,
03.04.2017r.,
18.04.2017r.(wtorek),
02.05.2017r.(wtorek),
29.05.2017r., 12.06.2017r., 26.06.2017r., 10.07.2017r., 24.07.2017r.,
21.08.2017r., 04.09.2017r., 18.09.2017r., 02.10.2017r., 16.10.2017r.,
13.11.2017r., 27.11.2017r., 11.12.2017r., 27.12.2017r.(środa),

20.03.2017r.,
15.05.2017r.,
07.08.2017r.,
30.10.2017r.,

Miejscowość
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa,

Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa,
Rodzynkowa

Mechelinki – Dokerów

BIODEGRADOWALNE

30.01.2017r.,
24.04.2017r.,
17.07.2017r.,
09.10.2017r.,

13.02.2017r.,
08.05.2017r.,
31.07.2017r.,
23.10.2017r.,

Dzień odbioru - środa
04.01.2017r., 18.01.2017r.,
29.03.2017r., 12.04.2017r.,
21.06.2017r., 05.07.2017r.,
13.09.2017r., 27.09.2017r.,
06.12.2017r., 20.12.2017r.,

01.02.2017r.,
26.04.2017r.,
19.07.2017r.,
11.10.2017r.,

15.02.2017r.,
10.05.2017r.,
02.08.2017r.,
25.10.2017r.,

01.03.2017r.,
24.05.2017r.,
16.08.2017r.,
08.11.2017r.,

15.03.2017r.,
07.06.2017r.,
30.08.2017r.,
22.11.2017r.,

11.01.2017r., 25.01.2017r., 08.02.2017r., 22.02.2017r., 08.03.2017r., 22.03.2017r.,
05.04.2017r., 19.04.2017r., 04.05.2017r.(czwartek), 17.05.2017r., 31.05.2017r.,
14.06.2017r., 28.06.2017r., 12.07.2017r., 26.07.2017r., 09.08.2017r., 23.08.2017r.,
06.09.2017r., 20.09.2017r., 04.10.2017r., 18.10.2017r., 31.10.2017r.(wtorek),
15.11.2017r., 29.11.2017r., 13.12.2017r., 28.12.2017r.(czwartek),

Dębogórze

Miejscowość
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego,

Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej,
Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna,
Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta

Pogórze – pozostałe ulice

Dzień odbioru - czwartek
05.01.2017r., 19.01.2017r.,
30.03.2017r., 13.04.2017r.,
22.06.2017r., 06.07.2017r.,
14.09.2017r., 28.09.2017r.,
07.12.2017r., 21.12.2017r.,

02.03.2017r.,
25.05.2017r.,
17.08.2017r.,
09.11.2017r.,

16.03.2017r.,
08.06.2017r.,
31.08.2017r.,
23.11.2017r.,

12.01.2017r., 26.01.2017r., 09.02.2017r., 23.02.2017r., 09.03.2017r.,
06.04.2017r., 20.04.2017r., 06.05.2017r.(sobota), 18.05.2017r.,
17.06.2017r. (sobota), 29.06.2017r., 13.07.2017r., 27.07.2017r.,
24.08.2017r., 07.09.2017r., 21.09.2017r., 05.10.217r., 19.10.2017r.,
16.11.2017r., 30.11.2017r., 14.12.2017r., 30.12.2017r.(sobota),

23.03.2017r.,
01.06.2017r.,
10.08.2017r.,
02.11.2017r.,

Miejscowość

02.02.2017r.,
27.04.2017r.,
20.07.2017r.,
12.10.2017r.,

16.02.2017r.,
11.05.2017r.,
03.08.2017r.,
26.10.2017r.,

Dzień odbioru - piątek

Kosakowo – pozostałe ulice
Dębogórze – Sezamkowa,
Paprykowa, Dyniowa

07.01.2017r.(sobota), 20.01.2017r., 03.02.2017r., 17.02.2017r.,
17.03.2017r., 31.03.2017r., 14.04.2017r., 28.04.2017r., 12.05.2017r.,
09.06.2017r., 23.06.2017r., 07.07.2017r., 21.07.2017r., 04.08.2017r.,
01.09.2017r., 15.09.2017r., 29.09.2017r., 13.10.2017r., 27.10.2017r.,
24.11.2017r., 08.12.2017r., 22.12.2017r.,

03.03.2017r.,
26.05.2017r.,
18.08.2017r.,
10.11.2017r.,

Pierwoszyno

13.01.2017r., 27.01.2017r.,
07.04.2017r., 21.04.2017r.,
30.06.2017r., 14.07.2017r.,
22.09.2017r., 06.10.2017r.,
15.12.2017r., 29.12.2017r.,

24.03.2017r.,
16.06.2017r.,
08.09.2017r.,
01.12.2017r.,

10.02.2017r.,
05.05.2017r.,
28.07.2017r.,
20.10.2017r.,

24.02.2017r.,
19.05.2017r.,
11.08.2017r.,
03.11.2017r.,

10.03.2017r.,
02.06.2017r.,
25.08.2017r.,
17.11.2017r.,

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY
Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo - wtorek
10.01.2017r., 24.01.2017r., 07.02.2017r., 21.02.2017r., 07.03.2017r., 21.03.2017r., 04.04.2017r., 25.04.2017r., 16.05.2017r.,
13.06.2017r., 18.07.2017r., 22.08.2017r., 12.09.2017r., 26.09.2017r., 10.10.2017r., 24.10.2017r., 07.11.2017r., 21.11.2017r.,
05.12.2017r., 19.12.2017r.,

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z o.o. w Kosakowie informuje, że w sezonie zimowym 2016-2017
utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych”, zajmują się poszczególne firmy:
• Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo
PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, 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, 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, Dębogórze, tel. 505-059-120.
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UWAGA ZIMA
Przypominamy, że 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 gminy Kosakowo, tzn. pracownicy
socjalni, pracownicy służby zdrowia, Straż Gminna i Policja
służą pomocą osobom, których życie z powodu warunków
zimowych może być zagrożone. Zwracamy się do mieszkańców
z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi sobie
ludźmi o ograniczonej samodzielności życiowej, bądź też

zwrócenie uwagi na sąsiadów, jak i zwiększenie stopnia
wrażliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które
mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.
Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska może zapobiec
nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci.
Bliższych informacji udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiołkowa 2 B,
81-198 Kosakowo, Tel. (58) 620-82-02
Straż Gminna, Tel. (58) 620-82-48, 606-428-652,
696-486-517, 696-486-518
Ośrodek Zdrowia Kosakowo, Tel. (58) 679-13-23

WIZYTA KONSULA GENERALNEGO REPUBLIKI BIAŁORUŚ
8 grudnia br. gościliśmy Konsula Generalnego Republiki Białoruś
w Gdańsku Siargieja Michniewicza. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy
Wójta Jerzego Włudzika brali również udział przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo Marcin Kopitzki oraz kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji Krzysztof Andruszkiewicz. Rozmowy dotyczyły możliwości nawiązania współpracy kulturalnej, oświatowej oraz turystycznej
z partnerami z Białorusi. Goście zwiedzili Gimnazjum w Kosakowie, Mechelinki
i Rewę.
Konsul Michniewicz stwierdził, że między Białorusią, a Polską stworzono
szereg dwustronnych mechanizmów współpracy (Komisja do spraw
współpracy handlowo-gospodarczej, Komisja transgraniczna, Komisja do spraw dziedzictwa kulturalno-historycznego
i inne). Odbywają się konsultacje między ministerstwami spraw zagranicznych obu państw.
Białoruś jest zainteresowana przyjaznymi i dobrosąsiedzkimi relacjami z Polską we wszystkich kierunkach: politycznym,
gospodarczym, kulturalnym, naukowym i innych. 26 października ruszył ruch bezwizowy z Białorusią. Na razie podstawą dla
bezwizowego wjazdu i czasowego przebywania na terenie Białorusi są dokumenty, uprawniające do zwiedzania parku “Kanał
Augustowski” oraz Puszczy Białowieskiej. Na zakończenie wizyty obie strony wyraziły chęć dalszych działań na rzecz nawiązania
i rozwijania współpracy.

IV ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP
W sobotę 3 grudnia w Kosakowie, odbył się w Pucku IV Zjazd Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Podsumowano pięcioletnią kadencję, wytyczono zadań na najbliższą kadencję
2016-2021 oraz odbyły się wybory nowych władz powiatowych.
Na spotkaniu w komplecie zjawili się wszyscy delegaci (OSP Kosakowo reprezentował dh Andrzej Śliwiński), członkowie ustępujących władz oraz
goście w osobach: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Gdańsku dh Zygmunt Tomczonek, Komendant Powiatowy PSP w Pucku
mł. bryg. Bartłomiej Mollin, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pucku
mł. bryg. Andrzej Borkowski, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku
insp. Janusz Skosolas, Komendant Gminny Oddziału Gminnego ZOSP PR w Pucku
Tomasz Dettlaﬀ, a także przedstawiciele samorządów: burmistrzowie i wójtowie
i przewodniczący rad gmin i miast.
Na prowadzącego zjazdu wybrano dh Dariusza Groenwald. Ustępująca prezes
powiatowa dh Halina Hirth przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu za
lata 2012-2016. W swoim podsumowaniu omówiła aktywną działalność zarządu
powiatowego oraz przedstawiła statystykę działań. Komendant Powiatowy PSP
w Pucku - mł. bryg. Bartłomiej Mollin podziękował strażakom ochotnikom za
codzienny trud.
Wybrano nowy zarząd w następującym składzie:
dh Halina Hirth – Prezes Zarządu, dh Tyberiusz Narkowicz – Wiceprezes Zarządu, dh Jarosław Zielonka – Wiceprezes
Zarządu, dh Dariusz Groenwald – Wiceprezes Zarządu, dh Jan Wittbrotd – Sekretarz, dh Dariusz Ciskowski – Skarbnik, ks.
kan. Bogusław Kotewicz (kapelan) – Członek prezydium, mł. bryg. Bartłomiej Mollin (Komendant Powiatowy PSP w Pucku)
– Członek prezydium, dh Jerzy Włudzik (Wójt Gminy Kosakowo) – Członek prezydium, Janusz Groen, Adrian Jaśkiewicz,
Andrzej Maszke, Edmund Minkowski, Grzegorz Nowicki, Marek Reszke.
oraz komisję rewizyjną: w składzie dh Zygmund Dettlaﬀ – Przewodniczący, dh Mateusz Meyer – Sekretarz, dhFranciszek
Minga – Członek.
Do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wybrani zostali dhHalina Hirth i dh Tyberiusz Narkowicz.
W trakcie spotkania Wójt Jerzy Włudzik jako współorganizator podziękował strażakom z całego naszego powiatu za
zaangażowanie i pomoc podczas lipcowych ulew, które nas bardzo dotknęły, a szczególnie gminę Kosakowo.
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II DYKTANDO KOSAKOWSKIE
26 listopada br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się II Dyktando Kosakowskie. W tym roku konkurs
skierowany był do mieszkańców gminy Kosakowo, jak również mieszkańców okolicznych miejscowości. Wystartowało
22 uczestników w wieku od 11 do 51 lat.
W jury zasiedli: Anna Paturej – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego wydz. filologiczno-historyczny; dr inż. Zygmunt
Miszewski – komandor rezerwy, były nauczyciel akademicki
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, zajmujący się
historią ziem kaszubskich w formie popularno-naukowej
i beletrystycznej; Wojciech Klimczyk – nauczyciel j. polskiego
i historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach,
absolwent Uniwersytetu Gdańskiego wydz. filologicznohistorycznego; Lucyna Sorn – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej oraz języka kaszubskiego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mostach, autorka podręczników
do nauczania języka kaszubskiego. Honorowymi członkami
Jury byli organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik
oraz Radny Jacek Chajęcki – pomysłodawca i autor tekstu
dyktanda.
Pierwsze miejsce, z najmniejszą ilością błędów, zajęła – Katarzyna Radomska z Pogórza, otrzymując tytuł Kosakowskiego
Mistrza Ortografii. Praca pani Katarzyny wyróżniała się znacznie na tle pozostałych, co Jury podkreśliło podczas wręczania nagród: nagrody specjalnej - pióra Wójta Gminy Kosakowo. Na drugim
miejscu znalazła się Katarzyna Michniowska z Kosakowa, a trzecie
miejsce zajęła Monika Śrubarska z Mostów, uzyskując jedynie jeden
punkt straty w stosunku do miejsca drugiego. Wszyscy laureaci oprócz
nagród finansowych ufundowanych przez Radnego Jacka Chajęckiego,
otrzymali również nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Kosakowo, w tym
Wielki Słownik Ortograficzny PWN z zasadami wymowy.
Jury postanowiło przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia, które otrzymali
Kacper Bober i Joanna Tkaczyk z Mostów, a także nagrodzić Małego
Mistrza Ortografii, którym został 11-letni Dawid Ulenberg z Kosakowa.
Gratulujemy. Zapraszamy już dziś na kolejną edycję Kosakowskiego
Dyktanda.

KASZUBSKI REGIONALNY CHÓR „MORZANIE” ZAPRASZA
Koniec roku i okres świąteczno- noworoczny obfituje w ogromną ilość występów, koncertów i uroczystości związanych
tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia, które w naszym kraju mają szczególnie ciepły charakter. Wśród nich na
podkreślenie zasługuje organizowany już po raz dziesiąty przez Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” pod patronatem
Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika Festiwal Kolęd Kaszubskich.
Zamysłem organizacji tego przedsięwzięcia było przywrócenie do życia starych, przepięknych kolęd regionalnych, które
idą w zapomnienie. Ochrona przed zapomnieniem takich właśnie „perełek” jak i zachęta, nakłanianie ludności do powrotu
do ich wykonywania chociaż w świątyniach, bo i tu śpiew ludzi słychać coraz rzadziej.
W ciągu trzech dni, tj. 28 grudnia w puckiej farze (godz. 19,00), 29 grudnia w kościele pw. Św. Wawrzyńca m w Luzinie
(godz. 19,00) chóry biorące udział w Festiwalu będą się prezentowały przed publicznością, zaś 30 grudnia (godz. 18:30)
Festiwal zakończy się koncertem laureatów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pierwoszynie.
Cieszy bardzo fakt, iż Festiwal cieszy się coraz większą popularnością.
Kościoły w czasie koncertów są coraz liczniej odwiedzane. Wskazuje
to także, iż jeden z podstawowych celów „Morzan”, jakim jest
popularyzacja muzyki chóralnej, realizuje się doskonale. Ostatnia
pieśń Festiwalu co roku wykony-wana przez wszystkie chóry, tj
„Cicha noc” jest odśpiewywana również przy pomocy wielu obecnych
słuchaczy, którzy chętnie włączają się do ogólnego wykonania.
Życzyć by należało, by w każdym regionie znalazł się tak aktywny
animator
kultury muzycznej. Bo w każdym regionie gdzieś
w zakamarkach starych skrzyń i pamięci ludzkiej tkwią perełki, które
warto ożywić, przywrócić do brzmienia- jak nasze piękne kaszubskie
kolędy które w czasie Festiwalu można będzie usłyszeć.
Zatem zapraszamy. Wszystkie koncerty rozpoczną się po zakończeniu
mszy św wieczornych.
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BIBLIOTEKA
GMINNA

SPOTKANIE NA TEMAT HERBU POLSKI ORAZ PODSUMOWANIE
WYSTAWY „HYMN POLSKI WCZORAJ I DZIŚ” – 3 listopada w na-

szej bibliotece wysłuchaliśmy wykładu Zygmunta Miszewskiego pt. „Herb
Polski – geneza i zmiany historyczne”. Prezentacja była niejako nazwiązaniem
do ubiegłorocznego listopadowego spotkania patriotycznego poświęconego
historii hymnu Polski. Wtedy też miała u nas miejsce wystawa „Hymn Polski
wczoraj i dziś”.
Tą samą ekspozycję można było zobaczyć podczas minionych wakacji w mechelińskiej świetlicy sołeckiej. Wystawa była obsługiwana na zasadzie
wolontariatu, dlatego też przy okazji wykładu nt. herbu organizatorzy
podziękowali wolontariuszom. Wyróżnieni zostali: Jadwiga i Tomasz Świderek,
Urszula Wylot, Mariola Szałucho, Bogna Baranowska-Stanek, Krzysztof Klicki,
Paulina Adamczyk.
Biblioteka raz jeszcze składa serdeczne podziękowania wszystkim
wolontariuszom oraz współorganizatorom wystawy, zwłaszcza Pani Alinie
Szydowskiej – koordynatorce całego przedsięwzięcia. No i rzecz jasna – Panu
Zygmuntowi Miszewskiemu za przygotowanie interesującej prelekcji.

WIECZÓR PAMIĘCI ZDZISŁAWA TATKI - „Nie umiera ten, kto trwa

w pamięci żywych” – aforyzm na pierwszy rzut oka we współczesnej kulturze
i mediach nadużywany, nieco już wyświechtany, niemniej jednak o tym, jak
żywa potrafi być pamięć o wyjątkowych osobach przekonać się można było
naprawdę we wtorek 22 listopada br. w naszej kosakowskiej Bibliotece.
Wspominaliśmy śp. Zdzisława Tatkę, artystę – plastyka, nauczyciela,
pedagoga. Wspominaliśmy słowem – również poetyckim, muzyką i wystawą
prac.
Wysłuchaliśmy specjalnie przygotowanego przez pana Zygmunta
Miszewskiego referatu, poświęconego osobie i twórczości Bohatera
Wieczoru. Deklamowane wiersze: „Pan Cogito na zadany temat – przyjaciele
odchodzą” Zbigniewa Herberta oraz Pieśń III 30 „Zbudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu” Horacego wprowadziły nastrój
pogłębionej zadumy.
Oprawę poetycką i muzyczną przygotowali Karol Dettlaﬀ oraz Kamil Romanowski. W wykonaniu tego pierwszego usłyszeliśmy
Marsz pogrzebowy z Sonaty fortepianowej As-dur op. 26 Beethovena; w wykonaniu drugiego – Toccatę d-moll Bacha,
bagatelę a-moll Beethovena oraz „A flower flows in you” Yirumy. Szczególny charakter – często bardzo osobisty – miała część
wspomnieniowa w obecności członków rodzinny Zmarłego.
Wystawę prac przygotowali pracownicy Biblioteki oraz Zygmunt Miszewski. Wszystkim gościom za przybycie dziękują
organizatorzy Wieczoru: Wójt Gminy Kosakowo oraz Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo.

WERNISAŻ WYSTAWY „BEKA W OBIEKTYWIE” – 24 listopada nasza Biblioteka
gościła w swych murach miłośników fotografii. Przybyli oni do Kosakowskiej Książnicy, aby
wziąć udział w uroczystości otwarcia wystawy fotograficznej zatytułowanej „Beka w obiektywie”.
Autor zdjęć, a tym samym Bohater spotkania to
Pan Mariusz Zarzycki – mieszkaniec Gdyni, który
upodobał sobie ptasi Rezerwat Przyrody „Beka”
i od kilku lat utrwala na zdjęciach jego piękno
i unikatowość.
Podczas wernisażu goście mieli okazję wysłuchać
mini wykładu na temat nieistniejącej już dziś
osady Beka. Było to możliwe dzięki życzliwości
Pana Zygmunta Miszewskiego, naszego gminnego
historyka. Pracownicy Biblioteki dziękują wszystkim za przybycie
i za stworzenie sympatycznej wernisażowej atmosfery!

WYSTAWA MALARSKA - w okresie od 2 do 31 stycznia 2017 r. Gminna Biblioteka zachęca
do odwiedzenia wystawy malarstwa Bronisława Melzera.
Bronisław Melzer to mieszkaniec Rumi, członek Koła Pasji Twórczych przy Bibliotece Publicznej
Gminy Wejherowo w Bolszewie, członek Stowarzyszenia Artystów Pasjonat w Rumi oraz Bałtyckiego
Stowarzyszenia Marynistów Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka. W malarstwie stosuje technikę
olejną. Większość prac tworzy w plenerze korzystając z uroków natury (m.in. dwukrotny uczestnik
plenerów zorganizowanych w gminie Kosakowo).
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Z ŻYCIA ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
DYKTANDO KASZUBSKIE

- w listopadzie organizowaliśmy XV Dyktando
Kaszubskie. O skali przedsięwzięcia świadczyć może fakt, że do pisania dyktanda
zgłosiło się około 200 osób. Ostatecznie piszących jednak było 174. I tak bardzo
wielu. Po części pisemnej nauczyciele zamienili się w korektorów (oj, sporo mieli
pracy), a uczestnicy – w beztroskich pływaków w kosakowskiej hali basenowej
lub radosnych wycieczkowiczów zwiedzających urokliwe zakątki naszej Gminy.
Następnie lokalny oddział ZKP – jak na gościnnych Kaszubów przystało – zadbał
również o podniebienia gości, częstując wszystkich smacznym obiadem.
Nie zabrakło też części artystycznej sygnowanej nazwiskiem Weroniki Korthals,
jak również występów młodych talentów z Kosakowa i okolic.

KONKURS NIEŁATWEJ KASZUBSKIEJ ortografii wygrała Paulina Węsierska z Sierakowic, studentka etnofilologii
kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a w poszczególnych kategoriach najwyższe laury zdobyli: Paulina Miotk
(klasy I-III), Oliwia Paczowska (klasy IV-VI), Magdalena Kalkowska (gimnazja), Karolina Kossak-Głowczewska (szkoły
ponadgimnazjalne), Iwona Kwidzyń-ska (zawodowcy). W czasie imprezy gościliśmy członków Rady Naczelnej ZKP.
Organizatorzy wydarzenia pragną złożyć podziękowania: wszystkim członkom z Oddziału, którzy już od samego rana wsparli
organizację, Dyrektor Gimnazjum w Kosakowie, pracownikom Urzędu Gminy i licznym
społecznikom.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom: Minister-stwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Gdyni, Burmistrzowi Żukowa, posłom: D. Arciszewskiej, K. Plocke, K. Kleina, jak również mediom za
obecność i transmisję.

26 listopada br. w kosakowskiej Checzy odbył się świąteczny kiermasz,
a 3 grudnia Mikołajki dla dzieci (z animatorem).

Z ŻYCIA
SOŁECTW

Dębogórze - 18 listopada w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbył się Wieczorek

Andrzejkowy zorganizowany przez Sołtysa wsi Dębogórza i Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów dla Seniorów Dębogórza oraz dla członków Gminnego Koła
PZERiI, przy świecach towarzyszył poczęstunek oraz zabawa przy akompaniamencie
orkiestry.
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowo, sołtysi: Dębogórza, Dębogórza-Wybudowania,
Kosakowa, oraz Wójt Gminy Kosakowa organizują po raz siódmy Zabawę
Karnawałową dla dzieci do lat 10.
Zapraszamy wszystkie dzieci z sołectw: Dębogórza, Dębogórza-Wybudowania oraz Kosakowa do Domu Kaszubskiego w Dębogórzu na Zabawę, która
odbędzie się 28 stycznia 2017 r. w sobotę od godziny 15:00 do godziny 17:00
Wszelkie fantazyjne przebrania będą mile widziane! Wstęp wolny.
Podczas zabawy odbędą się konkursy. Przewidujemy również słodki
poczęstunek.

Pierowszyno – ostatnio Pierwoszyno zyskało jednego, nietuzinkowego
„mieszkańca”. To rzeźba przychylnie patrzącego na wieś Rolnika autorstwa
Kazimierza Kostki, „wyczarowana” w czasie tegorocznego Pleneru Rzeźbiarskiego. Rolnik ma symbolizować umiłowanie mieszkańców miejscowości
do ziemi oraz pracy na roli. Rzeżba została zabezpieczona specjalnymi lakierami i ustawiona na solidnym podeście.
Radna, Sołtys oraz Rada Sołecka Pierwoszyna pragną serdecznie podziękować
Wójtowi oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej za przekazanie tego nowego
nabytku. Jednocześnie składają podziękowania za zabezpieczenie, ustawienie
i jego przewóz, szczególnie panom: Henrykowi Jank, Marianowi Krause,
Zdzisławowi Bazan.
Kazimierz – Sołtys i Rada Sołecka Kazimierza zapraszają - do spędzenia
nocy sylwestrowej na zabawie przy muzyce na żywo w świetlicy sołeckiej
w Kazimierzu. Start imprezy: godz. 20.00 (oczywiście 31 XII 2016 r.
Cena: 25 zł / os. z własnym koszykiem (opłata jedynie na orkiestrę).
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Z ŻYCIA
SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY I SZKOLNEGO
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W DĘBOGÓRZU
4 listopada na obiektach sportowych przy Gimnazjum w Kosakowie, odbyły
się zawody w pięcioboju nowoczesnym. Uczniowie wielu szkół podstawowych
rywalizowali w dwuboju (bieg i pływanie). Dzieci z naszej szkoły licznie
i aktywnie wzięli udział w zawodach uzyskując dobre wyniki.

Najlepsza w swojej kategorii okazała się ŁOCHOWSKA PATRYCJA zajmując I m.
Dziewczęta: BARAŃSKA KAROLINA VI m, KRUPKO ZUZANNA V m., MACIEJEWSKA
JULIA VII m., SZAPOSZNIKOW AGATA V m., BAR ZUZANNA IV m., GĄTARZ OLIWIA VI m. Chłopcy: ŚLIWA GRZEGORZ VII m.
Dziękujemy wszystkim uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły w zawodach.
5 listopada "Dębogórskie Kwiatki" wystąpiły podczas XV Kaszubskiego
Dyktanda, które odbyło się w tym roku na terenie Gimnazjum w Kosakowie.
Uczennice klas V-VI: Paulina Gruszczyńska, Oliwia Kreft, Marta Lipkowska i Agata
Szefka zaśpiewały piosenki w języku polskim i kaszubskim. Tancerze z klasy II
zatańczyli tańce kaszubskie, a Agata Szefka z klasy VI taniec nowoczesny.
9 listopada w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni odbył się X Miejski Konkurs
Piosenki i Poezji Patriotycznej. W kategorii poezja klas I – III – wyróżnienie zdobył
Maksymilian Pojawa. W kategorii piosenka klas IV – VI – III miejsce zdobyła Oliwia
Kreft. Gratulujemy!

PRZEDSZKOLE W DĘBOGÓRZU
14 listopada br. w naszym przedszkolu odbyła się ważna uroczystość
dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną - „Pasowanie na
przedszkolaka”. W trakcie części artystycznej dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie udowadniając, że
w pełni zasługują na miano "prawdziwego przedszkolaka".

2 grudnia „Krasnale” z Przedszkola Publicznego w Dębogórzu odwiedziły piekarnię „U Skierki” w Rumii. Dzieci
z bliska przyjrzały się pracy piekarza, a także zapoznały się z kolejnymi etapami wyrobu pieczywa. Miały również
okazję uformować i upiec
swoje własne bułeczki. Na
powitanie św. Mikołaja, który
przybył wraz z Elfami dzieci
zaśpiewały piosenki, których
nauczyły się specjalnie na tę
okazję.

Nie każdy wie, że Pluszowe Misie też mają swoje święto, które przypada
na 25 listopada. Z tej okazji w naszym przedszkolu odbyły się wyjątkowe
warsztaty artystyczne, na których dzieci samodzielnie mogły wykonać
swoje misiowe pacynki.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU
SUKCES W KONKURSIE "JESTEM SMART"! - Franciszek Łuczkiewicz z klasy VIc ze Szkoły

Podstawowej w Pogórzu zajął 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Jestem SMART". Uczeń
wygrał myPhonePRIME! Celem konkursu było zachęcenie uczniów do wykorzystywania internetu
i urządzeń mobilnych w sposób świadomy i praktyczny. Konkurs miał uświadomić uczestnikom
możliwości płynące z bezpiecznego korzystania z internetu i pokazać, w jaki sposób można
wykorzystać urządzenia mobilne w różnych sytuacjach – nie tylko do zabawy.

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI W UNIHOKEJU - 29 listopada

2016r. w Hali Sportowej MOSiR w Rumi odbył się półfinał
wojewódzki w Unihokeju. Do turnieju dotarły cztery
najlepsze szkoły z powiatów: lęborskiego, kartuskiego,
wejherowskiego i puckiego. Powiat pucki i naszą gminę
reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Pogórzu: JAKUB KOŚCIÓW, TOMASZ GRZYBEK SZYMON KOZIELSKI, MICHAŁ
HERMANOWSKI, MACIEJ RACZYŃSKI, KONRAD PIKNICZKA , KAMIL DRAŻDŻYŃSKI
i OSKAR RUSOŃ, których trenerem była pani Aleksandra Salamon. Nasi chłopcy
zajęli II miejsce. Gratulujemy!

WIZYTA W TEATRZE MUZYCZNYM - Uczniowie

z klas: Ib, Ic, IIa, IVa, IVc, Vb, Vc, VIb i VIc ze Szkoły
Podstawowej w Pogórzu wybrali się do Teatru
Muzycznego na spektakl „Piotruś Pan”. Było to dla
wszystkich bardzo ważne wydarzenie – na scenie
wystąpili uczniowie ze szkoły w Pogórzu: Zuzanna
Polańska z kl. VIa i Franek Łuczkiewicz z kl. VIc.
Wspaniała scenografia, kostiumy, muzyka, efekty 3D,
taniec, brawurowa gra aktorów zrobiły wrażenie na
wszystkich.

PARADA MIKOŁAJÓW - już po raz kolejny na ulice trójmiasta wyjechali Mikołaje na

motorach, aby przejechać odcinek z Gdyni do Gdańska. Tłumy mieszkańców podziwiały
jadących. Miło nam poinformować, że od kilku lat najmłodszym uczestnikiem imprezy jest
uczeń klasy IIb ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu - Adam Konarski. Z racji swojego wieku
Adam zawsze rozpoczyna rajd. W tym roku na jego kładzie z dumą powiewały flagi z logo
Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Możemy zatem stwierdzić, że Mikołaj w tym roku wyruszył
z Pogórza!

GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
Za nami już I edycja Jesiennego Konkursu Kulinarno-Językowego, w którym wzięło udział
34 uczniów, w grupach i indywidualnie. Wybór był naprawdę bardzo trudny. Kruche ciasteczka
w różnych kształtach i muﬃnki dyniowe kusiły nie tylko zapachem, ale też oczarowały wszystkich
nauczycieli swoim wyglądem.
Największą Kulinarną Czarodziejką naszego Konkursu okazała się Wiktoria Ossowska,
uczennica klasy językowo-artystycznej IIE. Na II miejscu znalazł się przepisy i ciasteczka Emilii
Nikielskiej z kl. IE oraz Weroniki Zajdy, Julii Domagały, Moniki Wałdowskiej z kl. IC i Dominika
Kąkol z kl. IG. III miejsce Jury przyznało Markowi Jeżewskiemu z kl. IIB oraz Weronice Gamrot
i Oliwii Blankenburg z kl.IE.

KONKURS PLASTYCZNO - JĘZYKOWY KARTKA BOŻONARODZENIOWA Z ŻYCZENIAMI
W JĘZYKU ANGIELSKIM ROZSTRZYGNIĘTY!

Kartki świąteczne od zawsze mają swój niepowtarzalny urok. Szczególnie własnoręcznie
przygotowane kartki świąteczne zawsze sprawiają wielką radość wszystkim obdarowanym, a ich wykonawcom dobrą
zabawę i wielką satysfakcję. 25 uczniów przystąpiło do naszego Konkursu.
Uczniowie wyczarowali różnymi technikami z różnorodnych materiałów
niezwykłe kartki świąteczne, które zostały efektywną ozdobą Biblioteki w
naszym Gimnazjum.
W bieżącym roku szkolnym najpiękniejszą kartkę świąteczną wyczarowała
Iwona Ulenberg, uczennica klasy językowej IE. II miejsce zdobyła
Wiktoria Ossowska, uczennica klasy językowo-artystycznej IIE, a III
miejsce otrzymały uczennice: Maja Byczkowska z klasy integracyjnej IF
oraz Zofia Rojek z klasy językowej IID. Zachęcamy uczniów i nauczycieli
do odwiedzania Wystawy w Bibliotece Gimnazjum.
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GIMNAZJALISTKI WŚRÓD TRIUMFATORÓW IX FESTIWALU TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ - Ogólnopolski Festiwal

Twórczości Patriotycznej jest cyklicznie organizowany w Gdańsku Osowej w tamtejszym Gimnazjum.
W kategorii Konkurs Recytatorski I miejsce zajęła Malwina Wilkowska, uczennica Gimnazjum w Kosakowie, z klasy II E,
przedstawiając wiersz własnego autorstwa pt. „Na straży polskości”.
Malwina Wilkowska ma za sobą debiut sceniczny w ramach Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo. Przygodę z Teatrem
zaczęła grając Wiedźmę w "Wyspie surykatek" oraz Saszę Riuchina, poetę-grafomana, aktywistę Massolitu w "Mistrzu
i Małgorzacie" według tego arcydzieła Michaiła Bułhakowa. Opiekunką uczennicy była p. Sylwia Stępniewska, nauczyciel
języka polskiego.

SPORT

VII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY
KOSAKOWO odbył się 19 listopada po raz siódmy w Gminnym Domu Kultury

w Pierwoszynie. Do rozrywek zgłosiło się 56 miłośników tej królewskiej gry.
Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy oraz p. Marzena Gajlewicz z Akademii
Szachowej 8×8, będąca jednocześnie sędzią głównym turnieju.
W kategorii Open wygrał p. Tomasz Wojciechowski; wśród Juniorów starszych najlepszy okazał się Mikołaj Romanowski; w kategorii Juniorów młodszych zwyciężył Dominik Homza, a wśród Dzieci pierwsze miejsce zdobył Paweł Bodal.
Przyznano również wyróżnienia indywidualne, a także dla najlepszego zawodnika Gminy Kosakowo - pana Stanisława
Zaborowskiego. Każdy uczestnik otrzymał z rąk Wójta Jerzego Włudzika pamiątkowy medal i dyplom, a zawodnicy z miejsc
I-III – dodatkowo nagrody rzeczowe.

NAGRODA ZA „POMORSKI ŻEGLARSKI REJS ROKU 2016” TRAFIA DO MECHELINEK
W bieżącym roku młodzież ze Stowarzyszenia Port Mechelinki uczestniczyła w „ Surwiwalowym Rejsie po Pętli
Żuławskiej”. 303 kilometry niezwykłej podroży. Rejs dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, odbył się na 9 jednostkach. Sternikami, każdego z jachtów byli wychowankowie Stowarzyszenia,
a jednocześnie mieszkańcy Gminy Kosakowo. Rejs prowadził kpt. Krzysztof Choroś, który od lat organizuje rejsy po
pętli żuławskiej. Tym bardziej cieszy nagroda. Kapitan odebrał statuetkę osobiście podczas VIII Pomorskiej Gali Żeglarskiej,
wyróżnienie przyznawane przez kapitułę Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
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GKS SZTORM MOSTY – TRENINGI I NABÓR 2006-2012

Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty informuje o naborze do sekcji piłki nożnej dzieci z roczników 2006-2012. Szczegółowe
informacje dostępne są u trenerów poszczególnych grup:
– roczniki 2010-2012: trener Michał Michalski – tel. 507 625 650, sztormmosty2010.futbolowo.pl
– roczniki 2008-2009: trener Marek Hebel – tel. 512 375 925, sztormmosty2008.futbolowo.pl
– roczniki 2006-2007: trener Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182, sztormmosty2006.futbolowo.pl

GKS SZTORM MOSTY – ZAKOŃCZENIE RUNDY JESIENNEJ SEZONU 2016/2017
26 listopada piłkarze Sztormu Mosty rozegrali ostatni w tym roku mecz ligowy: na boisku przy Złotych Piaskach
w Kosakowie, w derbowym spotkaniu pokonali 2:1 reprezentację Startu Mrzezino, kończąc rundę jesienną V ligi z dorobkiem
14 punktów na 14. miejscu. Mecze rewanżowe rozpoczną się wiosną 2017 roku.
Sztormowcy w ligach młodzieżowych rundę jesienną zakończyli w środkowych częściach tabel: Trampkarze (C1, rocznik
2002/03 tr. Mirosława Kowalewskiego i Łukasza Godlewskiego) w I lidze wojewódzkiej – z 4 zwycięstwami, 2 remisami
i 7 porażkami – na 9. miejscu; Młodzicy (D1, 2004/05 tr. Pawła Formelli) w grupie Gdańsk I na 7. miejscu (4 – 3 – 5); Orliki
(E1, 2006/07 tr. Adama Mackiewicza i Michała Marchewicza) w grupie Gdańsk II na 3. (6 – 2 – 7) i w grupie Gdańsk III na
5. miejscu (4 – 3 – 8); Żaki (F1, 2008/09 tr. Marka Hebel) w grupie Gdańsk II na 2. miejscu (10 – 2 – 3).

JUŻ 15 STYCZNIA 2017 R. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
15 stycznia zapraszamy mieszkańców Gminy Kosakowo do Galerii Szperk, gdzie odbędzie się
świąteczne granie na rzecz WOŚP. Będziemy zbierać pieniądze na: zakup urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Impreza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie trwała od godz. 12.00 do godz. 17.00 .
Na specjalnie przygotowanej scenie będzie można zobaczyć występ lokalnych zespołów muzycznych
i tanecznych, a w przerwie wziąć udział w licznych licytacjach.
Zapraszamy do sklepików z gadżetami WOŚP oraz do zabawy fantowej. Przez cały dzień na terenie
Galerii Szperk będzie można spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pamiętajmy, pomagamy tym najbardziej potrzebującym. SIE MA.
Świąteczny akcent pojawił się podczas ostatniej w tym roku planowej Sesji Rady Gminy Kosakowo. Uczniowie z Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Mostach przygotowani przez p. Lucynę Sorn oraz Aleksandrę Pająk zaprezentowali krótkie
Jasełka. Dyrektor szkoły Anna Szymborska podarowała Radzie figurę Anioła przygotowanego przez uczniów z okazji
odbywającego się w ten dzień szkolnego kiermaszu. W takiej świątecznej atmosferze decydowano m.in. o przyjęciu uchwał
dotyczących budżetu gminy na przyszły rok.
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KALENDARZ IMPREZ

KALENDARZ IMPREZ STYCZEŃ 2017
DATA

GODZ.

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

MIEJSCE

Styczeń

-

Wystawa malarstwa p. Bronisława
Melzera

Biblioteka
w Kosakowie

Biblioteka
w Kosakowie

Wt, 03.01.2017

17.00

Spotkanie Noworoczne

ZKP o. DębogórzeKosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w
Kosakowie

So, 14.01.2017

10.00

VII Nordic Morsing – otwarcie sezonu
nordic-walking

Wójt Gminy,
The North Event,
Stow. Morsy Gdyńskie,
Chodzę z kijami.pl

Plaża w Rewie

So,
14..01.2017

11.0013.00

Bal Przebierańców dla Dzieci

ZKP o. DębogórzeKosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w
Kosakowie

N, 15.01.2017

12.00

25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Galeria Szperk

Galeria Szperk
w Pogórzu

-

Ferie Zimowe – Szczegółowy
harmonogram zostanie opublikowany
na stronie internetowej
www.kosakowo.pl/rkis

Wójt Gminy

Obiekty kulturalne
Gminy Kosakowo,
Szkoły Gminne

17.00

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
Kaszubskiej

Wójt Gminy, ZKP o.
Dębogórze-Kosakowo,
Biblioteka
w Kosakowie

Checz Nordowych
Kaszubów
w Kosakowie

Zabawa karnawałowa dla dzieci do
lat 10

Wójt Gminy,
Stow. Sołtysów,
Sołtysi Dębogórza,
Dębogórza Wyb.
i Kosakowa

Dom Kaszubski
w Dębogórzu

16-29.01.2017

Pt, 27.01.2017

So, 28.01.2017

15.0017.00

- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 43;
- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
– tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Marzena
Korzeniewska, tel. 58 679 23 90;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni
Młodzieżowego w Dębogórzu – dyrektor Halina
Wica, tel. 608 276 893;
Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor
Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;
Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;
- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał
Wróbel, tel. 504 005 439;
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” –
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórzeszkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
Kosakowo – prezes Danuta Tocke;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes
Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.
Hildegarda Skurczyńska;

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.450 egz.

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl

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

Genowefa Lewicka z Kosakowa, lat 77
Agnieszka Ligęza z Mostów, lat 74
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NIE SPALAM – NIE TRUJĘ
Dlaczego palenie odpadów w domowych piecach nie jest dobrym pomysłem?
Coroczne podsumowania pokazują, że problem spalania odpadów w instalacjach domowych jest coraz
mniej dotkliwy, jednak wciąż wielu mieszkańców decyduje się na tą metodę zarówno oszczędzania na
ogrzewaniu jak i pozbycia się kłopotliwych śmieci. Okres jesienno-zimowy to czas, gdy zanieczyszczenie
powietrza, szczególnie w pobliżu domków jednorodzinnych, jest wyraźnie zauważalny w postaci charakterystycznego zapachu i uciążliwych drobinek sadzy. Pomiary zapylenia i stężenia substancji szkodliwych w
powietrzu wskazują, że ich emisje pochodzące z gospodarstw domowych są ponad 80 razy większe, niż w
pobliżu spalarni odpadów. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że temperatura w piecach domowych jest na
tyle niska, 200-500°C, że wilgotne, zmieszane odpady komunalne nie ulegają spaleniu całkowitemu, skutkując
powstaniem innych, często groźniejszych zanieczyszczeń, a pył i para wydobywające się z kominów,
zawierające cały wachlarz toksycznych gazów i cząstek, trafiają bezpośrednio do atmosfery i naszych płuc, lub
osiadają na okolicznych terenach przedostając się do wód i gleby, na długo pozostając w środowisku. Spalanie
odpadów w przemysłowych spalarniach odbywa się w dużo wyższych temperaturach 850 do 1150°C,
niezależnie od składu i zawilgocenia odpadów, a aparatura wyposażona jest w systemy filtrów, które nie
pozwalają na zanieczyszczanie środowiska i trucie organizmów żywych, w tym i nas.

Czy spalanie śmieci w domowym piecu to oszczędność?
Tylko pozornie. Z punktu widzenia zdrowia, koszty związane z leczeniem prawdopodobnie pojawią się za kilka
lat i nie powiążemy ich z faktem spalania śmieci. Wśród powikłań zdrowotnych najczęściej wymieniane są
choroby układu oddechowego, układu krążenia, nowotwory, ale też zaburzenia hormonalne i rozwojowe,
a osoby najbardziej narażone zachorowanie to dzieci i osoby starsze. Warto pamiętać, że zanieczyszczenie
powietrza jest przyczyną około 50 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce tylko w ciągu roku!
Domowe piece CO nie są przystosowane do spalania odpadów komunalnych, czego efektem jest ich
szybsze zużycie i uszkodzenia instalacji, nierzadko kosztowne w naprawie, a także zagrożenie pożarem. Poza
tym zmieszane odpady komunalne prezentują niewielką wartość opałową, więc faktyczna oszczędność jest
niewielka.

Co mogę zrobić lepiej?
Co zatem możemy zrobić, by zadbać o jakość
otaczającego nas środowiska? Jeśli jesteśmy zmuszeni
samemu zadbać o ogrzanie mieszkania, należy to robić
zgodnie z zaleceniami producenta i palić jedynie
paliwem do tego przeznaczonym. Poza tym warto
reagować na incydenty spalania śmieci w naszej okolicy i
mieć świadomość, że opary spalanych śmieci, mimo że
niewidoczne, z pewnością dosięgną nas i naszych
najbliższych.
Jeśli zdecydujemy się na spalanie śmieci w domowym
piecu, poza konsekwencjami zdrowotnymi musimy się
liczyć z ryzykiem ukarania mandatem od 500 do 5000zł.
Nie można też zapominać o segregacji odpadów,
która w znaczący sposób pozwala zredukować ilość odpadów zmieszanych trafiających na składowiska, a
umożliwia odzyskanie części surowców, dając im drugie życie. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i rozrastaniem
się społeczeństwa ilość generowanych odpadów gwałnownie rośnie, zatem naszą odpowiedzialnością jest
zadbanie o to, by kolejne pokolenia mogły cieszyć się równie czystą planetą co my!
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
strona internetowa: www.kzg.pl, gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
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