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MARCIN MAJEK  - NOWY ZASTĘPCA WÓJTA GMINY 

R A D Y  I  W Ó J TA  G M I N Y  K O S A K O W OÓNR 2/2017

KOSAKOWO

Luty 2017 r.

Pan Marcin Majek ma 37 lat. Urodził się w Gdyni 
i tam dorastał. Od ponad 10 lat jest mieszkańcem 
Dębogórza, zaangażowanym w  sprawy swojej miej-
scowości. W wyborach w 2014 r. wybrano go na radnego 
Rady Gminy Kosakowo w okręgu Nr 8 w Dębogórzu. 
Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Środowiska, gdzie uzyskał tytuł 
magistra inżyniera budownictwa. Zawodowo związany 
był z międzynarodowym koncernem budowlanym, 
gdzie zajmował stanowisko kierownicze. Wiedzę 
i doświadczenie zdobywał realizując przedsięwzięcia 
budowlane na terenie Trójmiasta oraz w Warszawie. 
W chwili obecnej chciałby je wykorzystać w działalności 
na rzecz naszej społeczności. 

Od 12 lat w związku małżeńskim z  Katarzyną po-
chodzącą z Rewy. Syn Mateusz 8 lat.

Wojt Gminy powołał Pana Marcina Majka na 
stanowisko zastępcy Wójta Gminy Kosakowo z dniem 
1 lutego 2017r. Do zakresu jego kompetencji należą 
sprawy nadzoru i realizacji zadań z zakresu geodezji 
i gospodarki nieruchomościami, planowania i nadzo-
rowania zadań inwestycyjnych i remontowych, plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego, eksploatacji 
nieruchomości i zamówień publicznych, realizacji pro-
jektów realizowanych przy współudziale środków zewnę-
trznych, nadzór nad strażą gminną.

Osoba zatrudniona w urzędzie nie może pełnić funkcji 
radnego. W związku z tym na 7.05.2017r. Wojewoda Pomorski zarządził wybory uzupełniające w Okręgu wyborczym Nr 8 
w Dębogórzu obejmującym ulice Borowikowa, Cytrynowa, Grzybowa, Jagodowa,  Kukurydziana, Leśna Polana, Łubinowa, 
Oliwkowa, Owocowa, Partyzantów, Pomarańczowa, Poziomkowa, Roślinna - nr. nieparzyste od nr. 9, nr. parzyste od nr 
32,  Rydzowa, Rzepakowa, Słonecznikowa, Wiosenna, Zielna.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMUJE,

że nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną 
wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. 
To próba wyłudzenia pieniędzy.

W ostatnim czasie do różnych instytucji trafi ają prze-
syłane pocztą elektroniczną e-maile. Autor, podszywając się 
pod MRPiPS, domaga się wpłaty 365 zł. na podane konto, 
na poczet potwierdzenia wpisu do rejestru, powołując się 
przy tym na regulamin resortu. Fałszywa jest też informacja 
o konsekwencjach nieuregulowania należności. Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało sprawę 
wyłudzeń do prokuratury.

Reforma Oświaty - str. 3

– W BIULETYNIE LUTY 2017 r. – 

Harmonogram budowy oświetlenia - str. 4

Dodatkowe kursy autobusów - str. 5

Z życia sołectw- str. 9

Kalendarz imprez- str. 15
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UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO 
W DNIU 9 LUTEGO 2017 ROKU

1. Uchwała Nr XXXVII/5/2017 w sprawie nadania naz-
wy BAKALIOWA ulicy położonej we wsi DĘBOGÓRZE 
na terenie Gminy Kosakowo.

2. Uchwała Nr XXXVII/6/2017 w sprawie nadania nazwy 
REGATOWA ulicy położonej we wsi MECHELINKI na tere-
nie gminy  Kosakowo.

3. Uchwała Nr XXXVII/7/2017 w sprawie nadania nazwy 
MORSKIE WZGÓRZE ulicy położonej we wsi MECHELINKI 
na terenie gminy Kosakowo.

4. Uchwała Nr XXXVII/8/2017 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XVIII/13/2008 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 27 lutego 2008r. roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nieruchomości położonych 
w Dębogórzu gmina Kosakowo – rejon ul. Pomorskiej 
i Skalniakowej.

5. Uchwała Nr XXXVII/9/2017 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Dębogórze przy ul. Po-
morskiej.

6. Uchwała Nr XXXVII/10/2017 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego działek od nr 57/177 do 57/182, od nr 57/161 
do 57/163, od 57/167 do 57/169 i dz. nr 57/194 
w Pierwoszynie gmina Kosakowo.

7. Uchwała Nr XXXVII/11/2017 w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosako-
wo w 2017 roku”.

8. Uchwała Nr XXXVII/12/2017 w sprawie określenia dla 
dzieci w wieku do  lat 5 czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat 
za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych 
bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w pub-
licznych przedszkolach.

9. Uchwała Nr XXXVII/13/2017 w sprawie podjęcia 
współpracy Gminy Kosakowo z Powiatem Brzostowickim 
(Republika Białoruś).

10. Uchwała Nr XXXVII/14/2017 w sprawie uchylenia 
Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXIX/58/2016 
z dnia 06 lipca  2016 roku wsprawie wyrażenia zgody na 
włączenie   granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej  nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Kosakowo.

11. Uchwała Nr XXXVII/15/2017 w sprawie przedstawiciela 
Gminy Kosakowo w Zgromadzeniu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

12. Uchwała Nr XXXVII/16/2017 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ekologicznej Mariny zlokalizowanej 
w obrębie Rewa i Mosty w gminie Kosakowo - etap I.

13. Uchwała Nr XXXVII/17/2017 w sprawie projektu dos-
tosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego.  

14. Uchwała Nr XXXVII/18/2017 w sprawie  uchyle-
nia uchwały Nr III/5/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. 
w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosa-
kowo do spraw Budżetowo- Gospodarczych.

15. Uchwała Nr XXXVII/19/2017 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr III/6/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. 
w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy 
Kosakowo do spraw Ekologii, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Morskiej oraz uchylenia 
uchwały Nr  XIII/60/2015  z dnia 30 czerwca 2015 
roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady 
Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo do 
spraw Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Morskiej oraz uchylenia uchwały NrXIII/61/2015 
w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 11 grudnia 2014 r. wsprawie powoła-
nia stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw 
Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Morskiej.

16. Uchwała Nr XXXVII/20/2017 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr III/7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. 
w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosa-
kowo do spraw Samorządu Terytorialnego i Zdrowia.

17. Uchwała Nr XXXVII/21/2017 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr III/8/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.  
w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Kosa-
kowo do spraw Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji 
i Sportu.

18. Uchwała Nr XXXVII/22/2017 w sprawie powołania 
stałej Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw Finansów 
i Strategii Rozwoju.

19. Uchwała Nr XXXVII/23/2017 w sprawie powołania stałej 
Komisji Rady Gminy Kosakowo do spraw Społecznych 
i Edukacji.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem Nr 8/2017 – dokonałem zmian w składzie 
osobowym  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Skład komisji po zmianach: Sławomir 
Chyła – przewodniczący, członkowie: Wiktoria Śliwińska, 
Tadeusz Kostyła, Zbigniew Zabrocki, Alicja Tocke, Maria 
Prętkowska.  

2. Zarządzeniem Nr 9/2017 - odwołałem z dniem 31 stycznia 
2017r. Pana Zdzisława Miszewskiego ze stanowiska 
zastępcy Wójta Gminy Kosakowo. Za porozumieniem 
stron z dniem 1 lutego 2017r. p. Z. Miszewski został 

zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku 
kierownika Referatu ds. Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

3. Zarządzeniem Nr 10/2017 - z dniem 1 lutego 2017r. 
powołałem Pana Marcina Majka na stanowisko 
zastępcy Wójta Gminy Kosakowo i Zarządzeniem Nr 
11/2017 – powierzyłem mu do prowadzenia określone 
sprawy Gminy: 1/ nadzór nad: geodezją i gospodarką 
nieruchomościami, planowaniem i nadzorowaniem 
zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy, 
planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, 
eksploatacją nieruchomości i zamówieniami publicznymi, 

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO  
W OKRESIE OD 17 STYCZNIA 2017R. DO DNIA 9 LUTEGO 2017R. 
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realizacją projektów realizowanych przy współudziale 
środków zewnętrznych, strażą gminną,

2/ i ponadto: zastępuje Wójta we wszystkich sprawach 
w czasie jego nieobecności, z wyłączeniem spraw 
kadrowych, ma pełnomocnictwo do wydawania decyzji 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej w sprawach wymienionych w pkt. 1 oraz 
do podpisywania pism i dokumentów, zawierania 
umów cywilnoprawnych w imieniu Gminy Kosakowo, 
reprezentowania Gminy Kosakowo przed sądami, orga-
nami egzekucyjnymi i innymi organami w sprawach 
z powództwa/wniosku  Gminy Kosakowo i przeciwko 
Gminie Kosakowo, reprezentuje Gminę Kosakowo 
w granicach umocowania w roboczych kontaktach 
zewnętrznych oraz prowadzonych negocjacjach 
w obrocie cywilnoprawnym, ma upoważnienie do skła-
dania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem, 
tj. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne (upoważnienie 
wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego), ma 
upoważnienie do dokonywania zamówień publicznych 
w ramach środków zaplanowanych w budżecie 
i  uzgodnionych z Wójtem. 

4. Zarządzeniem Nr 12/2017 – określiłem podstawową 
kwotę dotacji z budżetu Gminy Kosakowo do kosztów 
utrzymania jednego dziecka w niepublicznych pla-
cówkach  prowadzonych na terenie Gminy (wynosi ona 
dla przedszkoli niepublicznych 403,21 zł., dla punktów 
przedszkolnych 215,05 zł.)

5. Zarządzeniem Nr 16/2017 – powołałem Pana Krzysztofa 
Andruszkiewicza na Dyrektora Kosakowskiego Centrum 
Kultury (KCK) na czas określony 3-ch lat - do 31.01.2020r. 
(zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy  z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej Dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja 
artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu 
lat). W dniu 3.02.2017r. (zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
o powołaniu KCK)  zatwierdziłem Regulamin Organiza-
cyjny KCK.

6. Zarządzeniem Nr 17/2017  – zarządziłem dokonanie 
wpisu z dniem 1 lutego 2017r. Kosakowskiego Centrum 
Kultury z siedzibą w Rewie do Rejestru samorządowych 
instytucji kultury  i zaprowadzenie księgi rejestrowej Nr 
3/2017. 

7. Zarządzeniem Nr 18/2017 – określiłem warunki usta-
nowienia służebności gruntowej na nieruchomości 
gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako 
działki nr 268/24 obręb Dębogórze i 1049 obręb 
Kazimierz na rzecz każdoczesnego właściciela 
nieruchomości władnącej objętej księgą wieczystą nr 
GD2W/00014260/5.

8. Zarządzeniem Nr 20/2017 - powołałem Panią Małgo-
rzatę Borek – pracownika socjalnego w GOPS 
Kosakowo na gminnego koordynatora badania liczby 
osób bezdomnych na terenie Gminy Kosakowo, 
przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego badania 
liczby osób bezdomnych, które odbyło się w nocy z 8/9 
lutego 2017r. ( na terenie naszej Gminy przebywa 13-tu 
bezdomnych)

9. Zarządzeniem Nr 22/2017 - postanowiłem o prze-
kazaniu do dnia 15.02.2017r. samochodu osobowego 
z wyposażenia Urzędu Gminy marki Ford Transit Kombi, 
rok produkcji 2010, nr rej. GPU 35UR do Kosakowskiego 
Centrum Kultury. Samochód będzie wykorzystywany 
dla realizacji zadań i celów Kosakowskiego Centrum 
Kultury. Koszty eksploatacji i utrzymania pojazdu, w tym 
paliwa, napraw, remontów oraz okresowych przeglądów 
technicznych ponosi KCK. 

10. Zarządzeniem Nr 23/2017 – postanowiłem o nie-
wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położo-
nej w Kosakowie (dz. nr 178/32 o pow. 0,0803 ha).

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki  na Świadczenie kompleksowej 
usługi oświetlenia na terenie gminy Kosakowo w 2017 r.  
zawarto umowę z  fi rmą Energa Oświetlenie z Sopotu. 
Wartość umowy to 426.564 zł. 

REFORMA OŚWIATY 
Zgodnie z ustawą wprowadzającą nowe Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła 

podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się w 8-letnią szkołę 
podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie.

Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego (gminy) do podjęcia uchwał w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęte przez gminy uchwały mają charakter 
intencyjny i stanowią podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych 
w zakresie zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań oraz oceny zapewnienia dzieciom możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego.

W związku z powyższym Rada Gminy Kosakowo uchwałą Nr XXXVII/17/2017 w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego -  na sesji w dniu 9 lutego 2017r., postanowiła 
o przekształceniu kosakowskich szkół podstawowych z mocy prawa w 8-letnie szkoły podstawowe. Gimnazjum 
w Kosakowie natomiast na mocy specustawy będzie wygaszane poprzez włączenie z dniem 1 września 2017r. jego klas 
do Szkoły Podstawowej im. kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu.

Zatem od 1 września 2017r. w Gminie Kosakowo funkcjonować będą trzy szkoły podstawowe: w Mostach, Dębogórzu 
oraz Pogórzu (Szkoła w Pogórzu z włączonymi klasami gimnazjalnymi - do czasu ich wygaśnięcia, tj. do 31 sierpnia 
2019 roku).

Do czasu wygaszenia gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu nadal uczyć się będą uczniowie klas 
1-3 oraz oddziały rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego, a w budynku gimnazjum pozostałe klasy + 
wygaszane klasy gimnazjum.
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HARMONOGRAM ROZBUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENACH PUBLICZNYCH GMINY KOSAKOWO

INWESTYCJE W SZPITALU PUCKIM
W lutym br. Starostwo Powiatowe w Pucku podpisało umowę z wykonawcą 

łącznika dla Puckiego Szpitala. To właśnie w nim znajdą się dwie nowoczesne 
windy, dodatkowe gabinety lekarskie i pomieszczenia gospodarcze. Firma, która 
podjęła to wyzwanie - Zakład Budowlany Ramex pochodzi z Kosakowa. Budowa 
ma zająć 330 dni. 

Inwestycja jest możliwa dzięki staraniom Starosty Puckiego,  któremu 
udało się pozyskać dużą część środków z Ministerstwa Rozwoju oraz 
z budżetu Wojewody Pomorskiego (ponad milion złotych). 
Swój udział w inwestycji mają też samorządy Powiatu Puckiego, w tym również 
Gmina Kosakowo. Samorządy zresztą mają swój wkład w wielu obecnych 
inwestycjach i zakupach sprzętu dla puckiego szpitalu. Na przyszły rozwój szpitala 
będą też miały wpływ takie planowane inwestycje, jak  termomodernizacja 
i  informatyzacja. 

Oprócz pozyskania nowego sprzętu zmienia się kadra lekarska. 
Szpital pozyskuje nowych, uznanych lekarzy. Od 2015 roku 
oddziałem chirurgii kieruje dr hab. n. med.  Maciej Śmietański, 
wybitny chirurg o uznanej reputacji międzynarodowej. Bardzo 
ważną postacią w Puckim Szpitalu jest nowy ordynator oddziału 
położniczo-ginekologicznego - Sławomir Birkholz, znany w trój-
mieście lekarz, uznany przez czytelniczki Dziennika Bałtyckiego 
za Ginekologa Roku. Wraz z nowym ordynatorem na oddział trafi ł 
specjalistyczny sprzętu, jak lampy, łóżka i wyposażenie sali do cięć.

Zupełnie nową postacią na wybrzeżu jest pozyskany zaledwie 
kilka tygodni temu ordynator oddziału chorób dziecięcych - Janusz 
Łagunionok, zwolennik nowoczesnych metod leczenia. 

Wszystkie zmiany w puckim szpitalu nie byłyby możliwe bez zaangażowania załogi szpitala. To ich praca, upór i wiele 
lat wyrzeczeń sprawiło, że pomimo wielu zawirowań, Szpital Pucki wciąż funkcjonuje i ma się coraz lepiej.  Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Na zdjęciu - Michał Krause - członek 
rady nadzorczej szpitala, Dr. Maciej 
Śmietański - ordynator oddziału chirurgii 
ogólnej, Danuta Ceszke - Prezes szpitala

ZABYTKOWYM DWORKIEM W MOSTACH ZAOPIEKUJE SIĘ GMINA

O kupnie zabytkowego dworku Rada Gminy Kosakowo postanowiła na sesji 
w dniu 17 stycznia br., rezerwując w budżecie na ten cel kwotę 1,5 mln. zł. 
Kwota obejmuje również dwa budynki towarzyszące i  0.30 ha gruntu. Trwa 
ustalanie zasad spłaty ceny nabycia dworku. Przewidywany termin nabycia 
nieruchomości zabudowanej zabytko-
wym dworkiem ustala się na marzec-
kwiecień br. 

Obecnie ustalane są przyszłe 
koszty remontu dworku. Znajdzie 
w nim swoją siedzibę Kosakowskie 
Centrum Kultury i ponadto jedno 
z pomieszczeń zostanie zagospo-
darowane na sołecką świetlicę. 

Głównym założeniem funkcjonowania dworku jest jednak działalność 
komercyjna.  

Wszystkich, którzy są w posiadaniu starej dokumentacji i fotografi i dworku 
prosimy o kontakt z Urzędem Gminy - Referat ds Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  tel. (58) 660 43 35.
O historii zabytku przeczytać można w artykule p. Zygmunta Miszewskiego na stronie www.kosakowo.pl

Na sesji Rady Gminy Kosakowo 9 lutego br. uchwalono Harmonogram oświetlenia terenów publicznych gminy 
Kosakowo – program 3-letni.Środki fi nansowe przeznaczone w budżecie ten cel podzielono na poszczególne sołectwa - 
w zależności od liczby zameldowanych mieszkańców na koniec 2016 roku. Założono, iż w każdym roku na ten cel 
przeznaczy się ogółem 300.000 zł. Zawarte w harmonogramie zestawienie stanowi wykaz priorytetów, który może ulec 
zmianie, gdy znacząco wzrosłyby koszty budowy punktów oświetleniowych lub z innych ważnych przyczyn wynikających 
z realizacji wniosków sołeckich lub uchwał Rady Gminy. 
Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.kosakowo.pl/ Dla mieszkańców 
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GMINA KOSAKOWO WSPIERA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Co roku, działające na naszym terenie organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, 
fundacje, czy kluby sportowe mogą dzięki wsparciu z budżetu Gminy Kosakowo 
organizować cieszące się zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców 
przedsięwzięcia. Dotacje w tym roku przyznano 15 organizacjom na 24 zadania 
w kategoriach kultura, sport, ochrona i promocja zdrowia. 

Zadania publiczne ze wsparciem Gminy realizować będą: Zrzeszenie Kaszubsko - 
Pomorskie oddz. Dębogórze - Kosakowo, Stowarzyszenie Regionalny Chór Morzanie, 
UKS Lider Dębogórze, Sztorm Mosty,  Yacht Club Rewa, Stowarzyszenie  Port 
Mechelinki, Fundacja FLY,  Stowarzyszenie Drużyna Grodu Dębogórze, Kosakowski 
Klub Sportowy „NEPTUN”, Uczniowski Klub Judo w Mostach,  13 Kosakowska 

Drużyna Harcerek „Chata”, Dom dla 
Dzieci w Pogórzu i w Suchym Dworze, 
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo,  Pu-
ckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby 
Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”. 
Na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pożytku publicznego w  bu-
dżecie Gminy Kosakowo zarezerwo-
wano w tym roku 300.000 zł. Pieniądze 
zostały rozdzielone. 

DODATKOWE KURSY W TRANSPORCIE ZBIOROWYM
Informujemy mieszkańców, iż po przeanalizowaniu wniosków i zgłoszeń dotyczących 

transportu zbiorowego w Gminie Kosakowo, dostosowując je do bieżących możliwości 
fi nansowych od lutego br. wprowadzone zostały do rozkładu jazdy następujące 
dodatkowe warianty:
1. wykonanie 3 dodatkowych kursów na linii 173 w soboty i niedziele;
2. wykonanie 1 dodatkowego kursu na linii 173 w relacji Pogórze Górne-Rumia w dni 

powszednie nauki szkolnej;
3. wykonanie dodatkowych 2 kursów na linii 265 (wprowadzono w 2016r.)
4. wykonanie 10 dodatkowych kursów na linii 146 w dni powszednie od 19 czerwca 

2017r.( po przeprowadzeniu procedury przetargowej);
5. realizacja 6 dodatkowych kursów w niedziele na linii 194 do Suchego Dworu;

Z dniem 27 lutego 2017 r. zwiększona zostaje liczba kursów autobusu linii 194 wykonywanych z Gdyni do Suchego
Dworu oraz z Suchego Dworu do Gdyni.
W dni powszednie, w godz. ok. 14. – 17., kursy do/z Suchego Dworu będą wykonywane co ok. 22-23 minuty (zamiast
dotychczas co 30 minut).
W niedziele i święta uruchomione zostają dodatkowe kursy do/z Suchego Dworu w godzinach przedpołudniowych.

Odjazdy będą wykonywany co ok. 60-80 minut.
Rozkład jazdy linii 194 dla pasażerów poruszających się po terenie Gdyni – nie ulega zmianie.
Rozkłady jazdy linii 194 po zmianach.
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ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW

- za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku,
- za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku,

- za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku,
- za IV kwartał do dnia 15 października danego roku.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
Z TERENU GMINY KOSAKOWO 

11 MARZEC 2017 ROKU - SOBOTA 
(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ) 

 
18 MARZEC 2017 ROKU - SOBOTA 

 (POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE) 
 

25 MARZEC 2017 ROKU – SOBOTA 
(PIERWOSZYNO; MECHELINKI; KOSAKOWO; 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! 

INFORMACJA O PŁATNOŚCI – GOSPODARKA ODPADAMI
Informujemy, iż wysłano do wszystkich mieszkańców jednorazową informację o kwartalnym wymiarze opłaty 

i terminach płatności wraz z wyszczególnieniem indywidualnego nr. konta podatnika na który należy uiszczać opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominamy o terminach i częstotliwości uiszczania opłat:

ODŁAWIANIE DZIKÓW W NASZEJ GMINIE
W związku z utrzymującym się od ubiegłego roku 

problemem wzmożonej aktywności dzików na terenie 
naszej gminy oraz szkodami jakie wyrządzają przy/lub na 
naszych posesjach – tut. urząd gminy również w tym roku 
podpisał umowę na odławianie dzików.

I tak w sezonie łowieckim 2015-2016, (31.03.2015r.-
31.03.2016r.) Koło Łowieckie „Jaźwiec” dokonało odstrzału 
180 dzików na terenach łowieckich. 

Od 01.04.2016 roku do chwili obecnej odstrzelono 
na tych terenach 139 dzików. W dniu 13.10.2016 roku 
Gmina Kosakowo podpisała umowę z fi rmą Poławiacze 
dzików - Usługi Łowieckie „Pol-Trans” z siedzibą w Rumi na 
odłowienie 30 dzików. Do końca roku odłowiono 22 dziki, 
m.in. w miejscowości Suchy Dwór.

W dniu 30.01.2017 r. gmina podpisała umowę z tą samą 
fi rmą na odłów 78 dzików (Starosta Pucki wydał zgodę na 
odłowienie na terenie Gminy Kosakowo 100 szt. dzików). 
Odłowione dziki odbierane są bezpłatnie przez Ośrodek 
Hodowli Zwierząt PZŁ Dretyń (ok. 200 km od Gminy 
Kosakowo).

Informujemy, iż na prośbę fi rmy odbierającej odpady 
nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru odpadów 
z terenu Gminy Kosakowo dla ul. Sezamkowej, Paprykowej 
i Dyniowej z Dębogórza - odbiór odpadów zmieszanych 
oraz odpadów segregowanych będzie odbywał się od 
kwietnia 2017 r. razem z Dębogórzem. 

ZMIANY DOTYCZĄ :
Odbiór odpadów zmieszanych będzie odbywał się 

w ŚRODY, począwszy od 12.04.2017 r., 26.04.2017 r., 
Odbiór odpadów segregowanych w ŚRODY począwszy 

od  05.04.2017 r., 19.04.2017 r., w częstotliwości co dwa 
tygodnie.

KRWIOBUS W KOSAKOWIE
W dniu 12 kwietnia (środa) do Gminy Kosakowo 

po raz kolejny zawita Krwiobus. Zbiórka odbędzie 
się na parkingu przed Urzędem Gminy w Kosakowie. 
Wszystkich honorowych dawców oraz osoby chcące 
oddać krew poraz pierwszy już dzisiaj zapraszamy do 
wsparcia zbiórki.

Można również dokonywać opłat za cały rok z góry.
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HARMONOGRAM SZKOLEŃ w ramach projektu „Aktywny Powiat Pucki” 

ROK 2017 2018 

Nazwa szkolenia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Pracownik obsługi hotelu                       
staż                       

Pracownik zieleni                       
staż                       

Robotnik budowlany                       
staż                       

Robotnik drogowy                       
staż                       

Opiekun medyczny                       
staż                       

Pracownik biurowy/asystent                       
staż                       

                       
staż                       

                       
staż                       
 

AKTYWNY POWIAT PUCKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kosakowie poszukuje chętnych osób do 
udziału w projekcie „Aktywny Powiat Pucki”. 
Celem głównym realizowanego projektu jest 
zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych 
i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym.

W ramach projektu dla uczestników ofero-
wane są bezpłatne kursy zawodowe. 

Ponadto istnieje możliwość zdobycia 
kwalifi kacji zawodowych zgodnie z zapo-
trzebowaniem wśród zainteresowanych.

Kontakt osobisty w siedzibie GOPS lub pod 
nr tel. (58) 620 82 02, 797-098-918, 
797-099-394.

IV FESTIWAL PIOSENKI ROMANTYCZNEJ

Tradycyjnie już Dzień Świętego Walentego jest obchodzony w naszej gminie w szczególny sposób, gdyż święto 
zakochanych staje się również świętem muzyki. Festiwal Piosenki Romantycznej, bo właśnie o nim mowa, to czas, 
gdy młodzi wykonawcy mogą zaprezentować swoje talenty wokalne. Romantyczny wystrój i ciepła atmosfera, a także 
bardzo wysoki poziom artystyczny, czynią ten festiwal niepowtarzalnym. Rangi tej uczcie wokalnej dodaje specjalnie 
powoływana komisja, skład której tworzą: dyrektor ZSP Dębogórze Halina Foltynowicz, profesor Akademii Muzycznej 
w Gdańsku Aleksandra Bieg - Piaseczna, Wójt Gminy Kosakowo - Jerzy Włudzik, teatrolog dr Karol Dettlaff , dyrektor 
Studium Wokalno - Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni - Marek Kaczanowski oraz kaszubski pisarz, poeta, 
satyryk i publicysta – Roman Drzeżdżon.

Umiejętności wokalne młodych artystów zostały 
nagrodzone w kilku kategoriach:
Klasy I – III soliści: 
I miejsce – Jakub Kałaska ZSP Mosty; II miejsce – Dorota 
Pawlak SP 28 Gdynia; III miejsce – Szymon Lubicki SP 45 
Gdynia.; Wyróżnienia – Paweł Selka ZSP Dębogórze, 
Julia Skierka SP Pogórze
Klasy I – III zespoły:
I miejsce – Róża Sawicz i Szymon Lubicki SP 45 i 47 Gdynia; 
Wyróżnienie – Iga Kłosińska, 
Maja Marszałkowska, Amelia Hirsz – SP Pogórze
Klasy IV – VI soliści: I miejsce – Karina Gęsicka SP 9 Rumia; 
II miejsce – Zuzanna Polańska SP Pogórze/ Aleksandra 
Junak ZSP Dębogórze; III miejsce – Oliwia Banaszak SP 
Pogórze; Wyróżnienia – Gabriela Borys SP 47 Gdynia, Marta 
Białek ZSP Mosty
Klasy IV – VI zespoły: I miejsce – Zespół „Parlando” SP 28 
Gdynia; II miejsce – Zespół ZSP Dębogórze
Gimnazjum:
I miejsce – Magdalena Mikulska – Gimnazjum Mosty; 
II miejsce – Natalia Mikołajewska – Gimnazjum Mosty; 
Wyróżnienie – Anna Domska – Gimnazjum Łęczyce
Szkoły ponadgimnazjalne / Dorośli soliści:
I miejsce – Weronika Walenciak – X  LO Gdynia; 
II miejsce – Wiktor Gabor; III miejsce – Hanna Głowienke; 
Wyróżnienie – Marta Turzyńska, Krzysztof Kreft
Szkoły ponadgimnazjalne / Dorośli – Zespoły:
I miejsce – Zespół „Wokal”; II miejsce – Adrianna Czuryńska 
i Dominika Abramczyk I LO Rumia Grand Prix IV Festiwalu 
Piosenki Romantycznej otrzymała Dominika Eliasz. Nagrodę ufundował Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik.

Komisja przyznała również nagrodę specjalną ufundowaną przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko 
– Pomorskiej Tomasza Fopke, za najlepsze wykonanie piosenki w języku kaszubskim. Otrzymała ją Dominika Eliasz 
(piosenka „Potrzebny je drech”). Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
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FERIE W BIBLIOTECE - podobnie jak 
w latach ubiegłych, tak i w tym roku 
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
włączyła się czynnie w organizację 
ferii dla dzieci.

Zajęcia odbyły się 18 i 25 stycznia 
2017. Chętnych nie brakowało. 
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. 

Jak na bibliotekę przystało – oczywiście 
nie zabrakło wspólnego czytania. Była 
także okazja do wykazania się umiejętnościami manualnymi. 

Poza wspólnym słuchaniem opowieści i pracami plastycznymi, dzieci także 
aktywnie spędziły czas na zabawach integracyjnych oraz ruchowych. Bawiliśmy 
się wyśmienicie. Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo i do zobaczenia 
w przyszłe ferie!

SPOTKANIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ – „SKARBY I TAJEMNICE 
REZERWATU BEKA” - w ramach projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu przyrody 
Beka” Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zorganizowało w Gminnej Bibliotece  w dniu 2 lutego 2017 r. wykład 
pt. „Skarby i tajemnice rezerwatu Beka”.
Miłośnicy przyrody zgromadzili się, by wysłuchać interesującej prelekcji na temat rozmaitych gatunków ptaków, zwierząt 
oraz roślin, zamieszkujących teren rezerwatu. Była także okazja do ożywionej dyskusji na temat historii Beki oraz 
czynników, mających wpływ na dynamiczny charakter tego regionu. Dzięki spotkaniu mieszkańcy mieli niepowtarzalną 
możliwość zapoznania się z niezwykłym bogactwem fl ory i fauny ich rodzimych terenów.

 WARSZTATY LITERACKO – PLASTYCZNE Z PAJĄCZKIEM ŁUKASZEM - 8 lutego 
2017 r. ruszyły w Gminnej Bibliotece warsztaty literacko – plastyczne z Pajączkiem 

Łukaszem, prowadzone przez Panią Agnieszkę Stanek-
Pacholczyk. Zajęcia odbywają się w środy w budynku 
Biblioteki Publicznej im. Augustyna Necla w Kosakowie 
przy ulicy Fiołkowej 2A i są przeznaczone dla dzieci klas 0-3 
szkół podstawowych. Warsztaty są bezpłatne, wymagane 
jest jedynie uprzednie zarezerwowanie terminu przez 
wychowawcę. W tym celu prosimy o kontakt z Biblioteką.

WERNISAŻ WYSTAWY „BATIKIEM MALOWANE” - 9 lutego 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo odbył 
się wernisaż wystawy Marii Wiosny Adamowicz pt. „Batikiem malowane”. Ekspozycja składa się z prac wykonanych 
techniką batiku, czyli malowania gorącym woskiem na materiale. Batik zagościł jak dotąd po raz pierwszy w murach 
naszej Biblioteki i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Zgromadzeni goście mieli okazję poznać jeszcze bliżej tę 
formę sztuki, gdyż bohaterka wernisażu przybliżyła kulisy powstawania jej prac, zabierając wszystkich w niezwykły świat 
swojej pasji.

Pani Maria, oprócz dzieł stwo-
rzonych za pomocą wosku zaprez-
entowała także prace wykonane 
haftem wstążeczkowym oraz witraże. 
Ekspozycja będzie czynna do dnia 
8 marca br. w godzinach otwarcia 
Biblioteki. Zapraszamy!

WARSZTATY WIELKANOCNE DLA DOROSŁYCH - Gminna Biblioteka zaprasza do 
udziału w warsztatach tworzenia pisanek na kilka sposobów (mozaika i „kolaż” 
z wykorzystaniem naturalnych surowców). Zajęcia stanowią cykl dwugodzinnych 
spotkań w trzy kolejne poniedziałki (13, 20 i 27 marca 2017 r.) w godz. 17:00-
19:00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem 

telefonu 725 204 656.

WYSTAWA MALARSTWA NA JEDWABIU EWY NARLOCH-KERSZKA - Biblioteka 
Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla ma przyjemność zaprosić 
Państwa na wystawę malarstwa na jedwabiu pt. „Kwiaty na Dzień Kobiet” Ewy 
Narloch-Kerszka. Wernisaż odbędzie się 9 marca 2017 r. o godz. 18:00 w budynku 
Biblioteki. Wystawa będzie czynna do 5 kwietnia br. w godzinach pracy placówki. 
ZAPRASZAMY!

BIBLIOTEKA 
GMINNA
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ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE – INFORMUJE:

• Członkinie ZKP  Oddział Dębogórze-Kosakowo w okresie ferii 
zimowych przygotowały dla dzieci zajęcia w kosakowskiej 
Checzy. Na pierwszych zajęciach dzieci robiły wypieki. Same 
przygotowywały ciasto drożdżowe pod czujnym okiem opiekunek, 
a następnie robiły małe drożdżówki lub babeczki z kruchego ciasta. 
W ten sposób powstały prawdziwe kulinarne arcydzieła. Na nastę-
pnych zajęciach przewidziano naukę szydełkowania oraz zdobni-
ctwo tabliczek i szkatułek. Starsze dzieci już teraz zgłosiły chęć 
przyłączenia się do koła gospodyń. Zapraszamy wszystkich, bowiem 
robótki ręczne to doskonała okazja do zapoznania się z kulturą 
i tradycjami naszego regionu. 

• Nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego naszego oddziału ZKP na 
uroczystości 97. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, jaka odbyła się 
10 lutego w Pucku.

• Zapraszamy na nasze imprezy kulturalno-rozrywkowe: 11 marca w sobotę od godz. 16 zapraszamy do Checzy 
wszystkie Panie w różnym wieku na wspólne biesiadowanie. 10 czerwca odbędzie się kolejna edycja Festiwalu 
Jantarowi Bot. Tym razem z racji obchodzonego Roku Feliksa Nowowiejskiego jedna z wykonywanych piosenek 
musi być autorstwa tego właśnie twórcy. 

28 stycznia br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu odbyła się zabawa 
karnawałowa dla dzieci z Dębogórza, Dębogórza Wybudowania i Kosakowa. 
Organizatorami balu byli sołtysi tych sołectw – Józef Melzer, Bożena Wolf-
Sobieralska oraz Andrzej Śliwiński. W zabawie, którą kapitalnie poprowadził 
pan Karol Dettlaff , uczestniczyło ponad siedemdziesięcioro dzieci, poprze-
bieranych za przeróżne postacie. W programie imprezy nie zabrakło tańców 
i konkursów, w których dzieci z przyjemnością uczestniczyły. Wybrano także 
Królową i Króla Balu, którymi zostali – Lena Plichta z Dębogórza oraz Franciszek 

Patoka z Kosakowa. Zabawa zakończyła się po dwóch godzinach atrakcji. Kolejny bal karnawałowy już w przyszłym roku. 
Bal odbył się pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Kosakowo. 
Zabawę wspierał  Referat ds. Ku-
ltury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
oraz Stowarzyszenie Sołtysów Gmi-
ny Kosakowo. 

Organizatorzy dziękują ucze-
stnikom za przybycie, a wszy-
stkim zaangażowanym – za pomoc 
w zorganizowaniu wydarzenia.

DĘBOGÓRZE - 8 marca br. w godz. 
od 17.00 do 19.00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu Sołtys i Rada Sołecka Dębogórza oraz Gminne Koło Emerytów 
i Rencistów organizują Wieczorek z okazji Dnia Kobiet. Serdecznie zapraszamy seniorów - mieszkańców Dębogórza oraz 
Członków Koła Emerytów i Rencistów.

MOSTY - SPOTKANIE NOWOROCZNE SOŁECTWA MOSTY
W sobotę 28 stycznia 2017 roku w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się Spotkanie Noworoczne 

wsi Mosty organizowane przez Sołtys Alinę 
Merchel oraz Radę Sołecką. Podczas spotkania 
Organizatorzy wyróżnili zasłużonych mieszkańców 
Mostów: Mirosławę Piotrowską, Cecylię Zahor 
oraz Danutę i Krystiana Karwowskich. Każdy 
z wyróżnionych otrzymał pamiątkową Czaplę Mosty 
2016, będącą symbolem Sołectwa. Uroczystość 
uświetnił występ włoskiego artysty Andrea Lattari, 
który porwał publikę do tańca.

Z ŻYCIA 
SOŁECTW

JUBILEUSZ
Serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia i radości z okazji 90-tych urodzin dla pani 
Agnieszki Dzierżyńskiej z Dębogórza. Z tej wyjątkowej okazji dostojną jubilatkę 
odwiedzili z kwiatami i koszem słodkości Wójt Gminy Jerzy Włudzik  oraz Sołtys 
Józef Melzer. 



10

Z  ŻYC I A  S Z K Ó Ł

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Schroniska Młodzieżowego 
w Dębogórzu

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - znane słowa brzmią: 
„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli 
w braniu”, dlatego włączyliśmy się 
w zbiórkę charytatywną organizowaną 
w Galerii Szperk w ramach 25 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Celem tegorocznej zbiórki było po-

zyskanie środków fi nansowych dla podtrzymania wysokich standardów leczenia 
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki 
medycznej seniorów.  Nasze uczennice Oliwia Kreft oraz Agata Szefka wystąpiły 
podczas koncertu charytatywnego a po występach wspólnie z panią Katarzyną 
Talkowską i panią Magdaleną Piaseczną zbierały pieniądze na ten szczytny cel.

XVIII POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SZTAFETACH PŁYWACKICH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
13 stycznia 2017 roku reprezentacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Obrońców Kępy Oksywskiej Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego wzięła udział w XVIII Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetach Pływackich dziewcząt 
i chłopców o Puchar Dyrektora COS Cetniewo. 
Zawody zostały zorganizowane na terenie pływalni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie przez Powiatowy 
Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku oraz Centralny Ośrodek Sportu we Władysławowie. 

Igrzyska przeprowadzone zostały w formie sztafet 8×25 m oraz wyścigów 
indywidualnych. W klasyfi kacji końcowej dziewcząt i chłopców szkoła SP 
Dębogórze zajęła zaszczytne trzecie miejsce. Możemy pogratulować naszym 
zawodniczkom, które w poszczególnych konkurencjach indywidualnych 
wywalczyły trzy pierwsze miejsca oraz trzecie miejsce w sztafecie. Wyniki 
chłopców również doskonałe, po toczonej walce zajęli dwa pierwsze 
miejsca wyścigach indywidualnych, jak również znamienite trzecie miejsce 
w sztafecie.
Gratulujemy naszym wspaniałym zawodnikom oraz życzmy kolejnych sportowych 
sukcesów.

ZNANY PODRÓŻNIK GOŚCIEM W NASZEJ SZKOLE! - W 2015 r. podróżnik zrealizował 
projekt Triathlon przez Amerykę Południową od Pacyfi ku po Atlantyk – jazda 
rowerem, płynięcie w canoe, marszobieg. 
Podczas tej wyprawy ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższa podróż 
w canoe Amazonką. Pan Marcin Gienieczko jako niestrudzony organizator 
ekstremalnych wypraw. Opowiadaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna 
przedstawiająca kolejne etapy pokonywania rzeki Amazonki w canoe na dystansie 
5573 km od Atalaya do Belem. Prezentacja fascynowała i intrygowała uczniów do 
tego stopnia, że w trakcie prezentacji nie mogli powstrzymać się od zadawania 
pytań. Na zakończenie spotkania była możliwość zdobycia autografu od extremalnego podróżnika - zdobywcy rekordu 
Guinnessa.

SPOTKANIE Z PANEM ZBIGNIEWEM TURZYŃSKIM - 8 lutego mieszkańcy Dębogórza 
wraz z nauczycielami naszej szkoły, mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu 
z panem Zbigniewem Turzyńskim, autorem przygotowywanej do druku monografi i 
pt. "Z DZIEJÓW DĘBOGÓRZA, NAJSTARSZYCH RODÓW I SZKOŁY". Spotkanie było 
bardzo ciekawe i przebiegało w miłej, niemalże rodzinnej atmosferze. Prezentacja 
zdjęć była powodem wielu wzruszeń, szczególnie wtedy, gdy uczestnicy spotkania 
rozpoznawali na zdjęciach, znane im z czasów młodości, miejsca, rodzinę, dawnych 
nauczycieli z dębogórskiej szkoły czy przyjaciół ze 
szkolnej ławy. Nauczycieli naszej szkoły poruszyła 
szczególnie ostatnia część prezentacji, przedstawiająca 
historię szkoły w Dębogórzu.

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY KOLĘD I PASTORAŁEK "NAD ŚWIATEM CICHA NOC" - 
w dniach 21-22 stycznia w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny Kolęd 
i    Pastorałek „Nad światem cicha noc”. Uczestników oceniało jury,  w którym zasiadał między 
innymi Grzegorz Skawiński — wokalista zespołu „Kombi”. Po konkursie artysta spotkał się 
z młodymi solistami, chętnie odpowiadał na ich pytania. Wokaliści przeszli eliminacje na 
podstawie nadesłanych nagrań płyt demo. Z 380 kandydatów wyłoniono 80 . Wśród laureatów 
znalazła się uczennica naszej szkoły – OLIWIA KREFT. Serdecznie gratulujemy!
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Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mostach
GRONO PEDAGOGICZNE W KRAINIE BAJEK - nie tylko dzieci bawią się 
karnawałowo. „Młodsza” część grona pedagogicznego postanowiła 
zorganizować bal dla nauczycieli w iście bajkowej wersji. Obowiązywały 
stroje postaci z bajek, więc nie zabrakło Boba Budowniczego, Króla 
Juliana, Tygryska, Sindbada i Pocahontas. W czasie wieczoru bawiono się 
przy dźwiękach muzyki fi lmowej, rozpoznawano znane postacie bajkowe 
i rozegrano teleturniej Familiada. Oprócz nowoczesnych bajek typu Kraina 
Lodu, Zwierzogród, przypomniano bajki z ubiegłego wieku: Jacek i Agatka, 
Miś Uszatek i Pszczółka Maja. Nauczyciele bawili się doskonale i postanowili 
wystąpić w swoich strojach na szkolnym balu karnawałowym dla dzieci. 

XVII MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI NASZYCH DZIADKÓW W piątek 10 lutego 2017 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Pierwoszynie odbył się XVII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Naszych Dziadków.  W festiwalu wzięło 
udział 26 uczestników występujących w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz gimnazjum. Młodych 
wykonawców oceniało jury w składzie : Beata Bartelik – Jakubowska – wokalistka, Gabriela Kucz – kompozytor, autorka 
fi lmów, wideoklipów, Anna Szymborska – dyrektor ZSP w Mostach, wójt gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik, Tadeusz Korthals 
- kierownik Zespołu Kosakowianie, Karol Dettlaff - opiekun Teatru Młodzieżowego, Krzysztof Andruszkiewicz – dyrektor 
Kosakowskiego Centrum Kultury oraz Wiktor Gabor- wielokrotny zwycięzca festiwalu obecnie student wokalistyki. 
Podobnie jak w latach poprzednich na scenie zabrzmiało wiele wspaniałych przebojów, które 
przeniosły uczestników nawet do lat trzydziestych. 
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii klas I- III :  I miejsce – Jakub Kałaska; II miejsce – Amelia Żaryn; III miejsce – Julia Skierka; 
Wyróżnienie – Julia Chuchulska.
W kategorii klas IV-VI: - I miejsce – Aleksandra Junak; II miejsce – Zuzanna Polańska; III miejsce – 
Oliwia Kreft; Wyróżnienie -  Kornelia Filar.
W kategorii gimnazjum: - I miejsce – Natalia Rojal; II miejsc – Jagoda Wojtińska; III miejsce – Paulina 
Szlage.
Główną nagrodę czyli GRAND PRIX festiwalu zdobyła Marta Białek za wspaniałe wykonanie piosenki 
Agnieszki Osieckiej „Miasto cud”.

Po raz pierwszy w tym roku festiwalowi towarzyszył KONKURS na stworzenie WIDEOKLIPU, którego 
motywem przewodnim było hasło „Muzyka łączy pokolenia”. Zwycięzcą konkursu został Szymon 
Kowalski. Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów. Do zobaczenia za rok!

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
KONKURS KOLĘD I PIOSENEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

1 lutego w Przedszkolu w Rewie odbył się Konkurs Kolęd i Piosenek 
Zimowych w Języku Angielskim. Szkołę Podstawową w Pogórzu reprezento-
wali Emilia Laska z grupy 0B, Natalia Kułakowska z grupy OC i Milan Formella 
z grupy OA. Uczniowie zaśpiewali swoje ulubione piosenki o tematyce zimowej 
po angielsku, czym wywalczyli sobie miejsca na podium: Emilia Laska - I miejsce, 
Natalia Kułakowska - II miejsce, Milan Formella - III miejsce. Dzieci odebrały 
wspaniałe nagrody i gratulacje z rąk pani Anny Podgórskiej, wicedyrektor Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Mostach. Po słodkim poczęstunku-niespodziance, ruszyliśmy z mroźnej Rewy z powrotem 
do naszej szkoły. To był dzień pełen wrażeń dla najmłodszych reprezentantów naszej szkoły, którzy zdając sobie sprawę 
z powagi tego zadania, spisali się na medal!

  REKORDOWA ŚREDNIA OCEN W POGÓRZU

W piątek 13 stycznia na hali sportowej w Kosakowie odbył się apel, 
w którym podsumowano naukę i pracę w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. 
Spotkanie miało uroczystą oprawę, ponieważ wyniki uzyskane przez uczniów 
okazały się niespotykane. Klasy IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu dokonały 
rzeczy wręcz niemożliwej i pobiły ubiegłoroczną rekordową średnią 5,04. Otóż 
w I semestrze uczniowie uzyskali średnią...5,11! Tak wyśrubowanego rekordu nikt 
się nie spodziewał! Analizując wyniki poszczególnych klas na najwyższym stopniu 
podium stanęła klasa 5c ze średnią 5,32. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 5b 

z wynikiem 5,25. Natomiast na najniższym stopniu podium znalazła się klasa 4c  ze średnią ocen 5,23. To 
uczniowie wszystkich klas czwartych stali się bohaterami całego semestru,  gdyż nie zdarzyło się  jeszcze
nigdy, aby tak wspaniale rozpocząć naukę w drugim etapie edukacyjnym. Dodatkowo na szczególne wyróżnienie 
zasługuje dwoje uczniów - Zuzanna Polańska z klasy 6a oraz Piotr Skierka z klasy 5c, którzy uzyskali średnią ocen 6,00!

Uczniowie z najwyższymi średnimi w każdej klasie otrzymali pamiątkowe dyplomy od dyrekcji, a każdy, kto uzyskał 
średnią minimum 4,75 (czyli uprawniającą do otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem) złożył swój podpis na 
pamiątkowym plakacie. Gratulujemy wspaniałego wyniku.
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SUKCESY W ALFIKU HUMANISTYCZNYM Uczennica Szkoły Podstawowej w Pogórzu -  Ada 
Gulczyńska z klasy VI b zajęła w konkursie Alfi k Humanistyczny 1 miejsce w województwie 
pomorskim i 10 w kraju, uzyskując wynik 97,5%. Brawo! Bardzo dobrymi wynikami 
poszczycić się mogą również: Emilia Hyży z klasy VIa – 3 miejsce w województwie, Filip 
Freiberg z klasy IIIb – 7 miejsce w województwie oraz Maciej Markowski IIIb, Julia Skierka IIIa, 
Gabriella Żuczek IIIb, Tomasz Nikielski IVa, Zofi a Michniowska VIa, Natasza Skoneczka VIc, 
Maja Gustaw IId, Oliwia Cichosz IIe i Piotr Skierka Vc. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! 

SUKCESY W ALFIKU MATEMATYCZNYM KLAS II-III Wśród licznej grupy uczniów z klas II-
III ze Szkoły w Pogórzu biorącej udział w obu konkursach znalazło się wielu, którzy zajęli 
wysokie lokaty.  W Alfi ku Matematycznym najlepszym w szkole był Filip Freiberg z klasy 
IIIb, który zajął 3 miejsce w województwie pomorskim, uzyskując 80 %. Na drugim miejscu 

znalazła się Anna Krytenko z klasy 3a, która zajęła 
4 miejsce w województwie pomorskim, uzyskując 
79,83% . Maciej Markowski z klasy 3 uzyskał 
75% . Wszyscy uczniowie uzyskali tym samym w konkursie bardzo dobry 
wynik. Dobry wynik w wśród uczniów klas trzecich uzyskała Maja Kobylińska 
z klasy 3a ( 65%). Uczniowie klas drugich, którzy po raz pierwszy brali udział 
w konkursie, również osiągnęli wysokie wyniki. Bardzo dobry wynik uzyskali 
następujący uczniowie: Szymon Kowalczyk ( 75%), Karina Łapka ( 73%), 
Jakub Flejsierowicz ( 72%). Dobry wynik uzyskali: Jakub Łuczka ( 69%), 
Jakub Wałęsa ( 67%), Tymon Karpiński (66%), Kornelia Pohl 9 66%). Uczniowie 
otrzymali symboliczne nagrody, które wręczone zostały podczas balu 
karnawałowego.

WARSZTATY BĘBNIARSKIE

Oddziały przedszkolne z Pogórza miały okazję uczestniczyć w warsztatach 
bębniarskich, które dostarczyły wiele pozytywnych emocji, jak również 
pozwoliły poznać nowe i nieznane dzieciom dotąd instrumenty. Były bębny 
zwane djembe , darbuka, dun dun, bongosy, drzewo deszczu i inne. Wszyscy 
bawili się świetnie! Pomysłodawczynią akcji była Pani Agnieszka Hołubowska. 
Oddziały przedszkolne, które od tego roku szkolnego powróciły do Pogórza 
podejmują bardzo ciekawe i liczne działania.

Gimnazjum w Kosakowie
Dom Kultury w Pierwoszynie opanowało we wtorkowy wieczór 1 lutego br. Gimnazjum w Kosakowie. Byliśmy 

dynamiczni, zgrani, bezbłędni. Były brawa za repertuar, swobodę, oswojenie się ze sceną i miłe wrażenia, jakie były 
udziałem widzów spektaklu Jasełek i koncertu fi nałowego gimnazjalnego 
konkursu pieśni świątecznych.

Humorystyczny spektakl, utrzymany w formacie Jasełek pod tytułem: 
,, Hipermarket” otworzyła w dość nietypowy sposób utworem z repertuaru 
Zdzisławy Sośnickiej pod tytułem: ,,Aleją gwiazd” Wiktoria Ossowska 
uczennica z klasy II E.

Chwilę po tym - na dzień przed świętem Objawienia Pańskiego, nazy-
wanego też Matki Boskiej Gromnicznej, przenieśliśmy się z powrotem 
w magiczny czas Bożego Narodzenia.Uczniowie, młodzi początkujący aktorzy, 
wcielali się w postacie reprezentujące świat dobra i zła, próbując skłonić 
widza do refl eksji nad skomercjalizowanym i konsumpcyjnym podejściem 
do Świąt Bożego Narodzenia. Przestrzegają przed pośpiechem i rzeczami, 
które podczas świąt powodują, że ludzie są zabiegani i zapominają 
o prawdziwej istocie Świąt. W kulminacyjnym momencie ukazują prawdziwy 
sens, oparty na duchowej ingerencji Boga.

W Jasełkach wzięli udział uczniowie z klasy III B, III D i II E. Pracą uczniów 
kierowała p. Maria Hinca, katecheta Gimnazjum w Kosakowie. ,, Hipermarket” 
został opracowany na podstawie inspiracji z katechetycznych portali 
i własnych interpretacji oraz wskazówek pani Hincy. Dekorację i wystrój 
przygotowany został przez p. Annę Polańską oraz p. Małgorzatę Ossowską.

Masę pozytywnych emocji wzbudził koncert laureatów gimnazjalnego 
konkursu pieśni bożonarodzeniowych PASTORAŁKI I KOLĘDY. Wystąpiły 
zespoły z kl. II E (pieśń "Mario, czy Ty wiesz" i "My Only Wish"), I B z wykonaniem "Drogi Panie Mikołaju" i I E ("Last 
Christmas"), Vanessa Sarkisjan ("Gdy się Chrystus rodzi") oraz Natalia Mikołajewska z wykonaniem "Wonderful Dream".
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Na widowni zasiedli m.in. p. Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, p. Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", p. Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
"Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, asp.szt. Grzegorz Karczewski - komendant policji w Kosakowie, 
ks. Tomasz Jereczek oraz inicjatorzy przedsięwzięcia p. Marzena Korzeniewska, dyrektor Gimnazjum w Kosakowie i Wójt 
Gminy. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, dzięki którym raz jeszcze przeżyliśmy atmosferę magicznych Świąt. Uczniom oraz 
ich Rodzicom za współpracę, zaangażowanie w realizacji przedstawienia składamy serdeczne podziękowania. Kierujemy je 
także  do naszych Gości oraz specjalne do pana dr. Karola Dettlaff a za prowadzenie i włożoną 
w przygotowanie pracę.

„KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
W grudniu wśród uczniów Gimnazjum w Kosakowie odbył się konkurs plastyczny na 

"Kartkę Bożonarodzeniową". Jury w składzie pani dyrektor Marzena Korzeniewska, pani 
wicedyrektor Anna Bandura, nauczyciel plastyki pani Anna Polańska i nauczyciel języka 
angielskiego pani Agnieszka Król wyłonili zwycięzców. Najpiękniejszą kartkę świąteczną 
wyczarowała Iwona Ulenberg uczennica klasy IE. II miejsce zdobyła Wiktoria Ossowska  
klasa II E, III miejsce Maja Byczkowska klasa IF oraz Zofi a Rojek klasa II D.
Stało się już tradycją, że najpiękniejsza kartka świąteczna wysyłana jest do Królowej 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Bardzo się cieszymy, ponieważ otrzymaliśmy podziękowania za życzenia świąteczne od 
Królowej Elżbiety II.

I MISTRZOSTWA GMINY KOSAKOWO W FUTSALU KOSAKOWIAK CUP
5 lutego 2017r. na hali w Centrum Sportowym Kosakowo odbyły się I Mistrzostwa 

Gminy Kosakowo w Futsalu "KOSAKOWIAK CUP" o Puchar Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. 
W zawodach wzięło udział 10 zespołów. Siedem reprezentacji sołeckich, drużyna OSP Kosakowo i dwa składy GKS 

Sztormu Mosty. W wyniku losowania dokonano podziału drużyn na dwie grupy.  Zespoły, które w swoich grupach 
zajęły dwa czołowe miejsca, mierzyły się w półfi nałach. W obu z nich górą okazały się drużyny Sztormu Mosty. Ekipy 
z trzecich miejsc w grupach zmierzyły się w meczu o 5. miejsce, które zajęła drużyna Kosakowa, remisując w meczu 
2:2 i wygrywając rzuty karne 2:1 z AP Mosty. W meczu o 3. miejsce Dębogórze Wybudowanie nie dało większych 
szans ekipie Mistral Pogórze 
wygrywając 4:0. W fi nale 
reprezentacja  składająca się z 
młodszych Sztormowców po-
konała wysoko, bo aż 5:0 swoich 
starszych kolegów. Najlepszym 
strzelcem został Błażej Bonk 
(Mistral Pogórze) z dorobkiem 
9 bramek. Najlepszym bram-
karzem wybrano Tomasza 
Świątkowskiego (Dębogórze 
Wybudowanie). 

Podczas turnieju  rozegrano 
łącznie 25 meczów, w których 
uczestniczyło blisko 100 
zawodników. Po zaciętej 
rywalizacji i grze fair-play, 
wyniki końcowe przedstawiały 
się następująco: 
1. Sztorm II Mosty (Puchar Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika),
2. Sztorm Mosty(Puchar Dyrektora P.U.K. PEKO Zdzisława Jaroniego),
3. Dębogórze Wybudowanie (Puchar Prezesa GKS Sztorm Mosty Antoniego 

Wica), 
4. Mistral Pogórze(Puchar Sołtysa Kosakowa Andrzeja Śliwińskiego). Wszyscy 

fi naliści oraz laureaci nagród indywidualnych otrzymali także nagrody 
rzeczowe. Honorowy patronat nad Mistrzostwami objął Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik.

Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński oraz Zarząd GKS Sztorm Mosty pragną 
serdecznie podziękować sponsorom P.U.K. PEKO Kosakowo, fi rmie CELSTAN 
z Kosakowa oraz Sklepowi Elektrycznemu INSTALERT.eu z Kosakowa. Mecze protokółował oraz autorem zdjęć jest 
Adam Schröder.

SPORT
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SUKCESY UCZNIOWSKIEGO  KLUBU SKOCZEK

Uczniowski Klub SKOCZEK powstał w 2012 r. przez działacza 
lekkoatletycznego Andrzeja Jarosa. Obiektami sportowymi klubu są sale 
Szkoły Podstawowej oraz przyszkolny stadion gminny. Zawodnikami 
klubu jest młodzież z gminy Kosakowo i okolic. W czasie działalności 
„Skoczka” trenowało 100 osób, obecnie regularnie uczęszczających jest 
ok. 30 zawodników. Lekkoatleci z Klubu trenują biegi, skok wzwyż oraz 
rzut dyskiem. Reprezentanci klubu startują w zawodach lekkoatletycznych 
m.in w mistrzostwach Polski, są także reprezentantami kadry narodowej 
w swojej grupie wiekowej. W ostatnim czasie podopieczni Wojciecha 
Niemkiewicza stoją na podium w zawodach różnych szczebli. Do 
mistrzostw Polski zakwalifi kowali się Konrad Pacyński w biegu na 300m 
(powołany do zaplecza kadry narodowej juniorów) i Monika Pietroń 
w biegu na 600m (powołana do kadry wojewódzkiej młodzików).

ŻEGLARZE ZNOWU NA NARTACH
W czasie ferii zimowych 2017 na narty z Yacht 

Clubem Rewa wybrali się mieszkańcy gminy Kosakowo. 
Dzięki wsparciu fi nansowemu darczyńców siedmiu 
uczniów ze szkół gminy nie poniosło kosztów tej 
zimowej wyprawy. Uczestnicy mieszkali na wysokości 
1000 m nad poziomem morza. To bardzo ważne. Im 
wyżej tym mniej tlenu, co zmusza szpik kostny do wię-
kszej produkcji krwinek czerwonych odpowiedzial-
nych za transport tlenu w organizmie. Skutkiem 
zwiększona wydolność i odporność immunologiczna 
na choroby. To dlatego wszyscy sportowcy trenują 
w górach. Było zdrowo i sportowo.

Pływalnia

Kompleks Sportowy

ul. Żeromskiego 11

Kosakowo

poniedziałek

wtorek

czwartek

SUKCESY SPORTOWE UKS LIDER DĘBOGÓRZE - R/2008

 Drużyna Lidera Dębogórze r. 2008 wzięła ostatnio udział w dwóch turniejach piłki 
nożnej. Najpierw w Kiełpinie, wygrywając wszystkie spotkania i nie tracąc bramki 
dotarła do fi nału, gdzie spotkała się z ekipą Cartusia Kartuzy. Po bardzo wyrównanym 
meczu przegrała minimalnie 1-0 i zajęła II miejsce. Nasz bramkarz, Szymon Kołodziejski 
został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Nasi zawodnicy wzięli również 
udział w turnieju w Mostach, organizowanym przez drużynę Sztormu. W turnieju tym 
rozegrała siedem meczów, wygrywając 5 i dwa remisując, co pozwoliło na zdobycie 
I miejsca. Najlepszym strzelcem w tych zawodach został Maciej Kowalski, który zdobył 
10 goli, grając tylko w 5 meczach, dwa ostatnie spotkania z powodu kontuzji oglądał 
z ławki rezerwowych. Serdecznie gratulujemy drużynie oraz trenerowi Pawłowi 
zdobytych trofeów.
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Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

www.argi.pl

- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo 
– tel. 58 660 43 43;

- Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo 
– tel. 58 660 43 00;

- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Cenrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Gminna Komisja Profi laktyki 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 

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 Danuta Tocke;

- 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.
Teodora Borska z Rewy, lat 97 Grażyna Gawska z Suchego Dworu, lat 67
Antoni Kostrach z Rewy, lat 88 Franciszek Kramp z Kosakowa, lat 83
Lucyna Madelska z Dębogórza, lat 62 Andrzej Stromski z Rewy, lat 51
Korneliusz Wittbrodt z Dębogórza, lat 88 Edmund Wojtunik z Pierwoszyna, lat 80

KALENDARZ IMPREZ MARZEC - KWIECIEŃ 2017
MARZEC 2017

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

N, 05.03.2017 09:00
XII Mistrzostwa Powiatu w Futsalu 

o Burmistrza Władysławowa 
,,Kibol-Cup 2017”

CKPiS we Władysławowie Hala OPO Cetniewo
we Władysławowie

Śr, 08.03.2017 17:00 Dzień Kobiet – wsi Dębogórze

Sołtys i Rada sołecka wsi 
Dębogórze,

Gminne Koło Emerytów 
i Rencistów w Kosakowie

Dom Kaszubski 
w Dębogórzu

Śr, 08.03.2017 18:00 Spektakl ,,Mamy problem” - Dzień 
Kobiet w Gminnym Domu Kultury

Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Cz, 09.03.2017 18:00
Wernisaż wystawy malarstwa na 
jedwabiu Ewy Narloch -Kerszka

,,Kwiaty na Dzień Kobiet”
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka 

w Kosakowie

So, 11.03.2017 16:00 Dzień Kobiet ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
Checz Narodowych 

Kaszubów w 
Kosakowie

N, 12.03.2017 09:00 Odyseja Umysłu – eliminacje 
regionalne Szkoły Gdańsk

KWIECIEŃ 2017

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

So, 01.04.2017 18:00 10-lecie Teatru Młodzieżowego 
Gminy Kosakowo

Wójt Gminy,
Teatr Młodzieżowy,

Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Cz, 06.04.2017 10:00
Powiatowe Eliminacje 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej  

Wójt Gminy,
Zarząd Powiatowy OSP w Pucku

Dom Kultury 
w Pierwoszynie

Śr, 19.04 - 
  Pt, 21.04.2017 Egzaminy gimnazjalne Gimnazjum w Kosakowie Gimnazjum 

w Kosakowie

Wt, 25.04.2017 09:30 Święto Patrona Wsi Kazimierz:
Msza Święta w Rumi

Wójt Gminy,
Sołtys Kazimierza

Rada Sołecka

Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża 

Św. w Rumi

Wt, 25.04.2017 17:00

Święto Patrona Wsi Kazimierz:
Nieszpory przy Kapliczce 

i uroczystość 
w Świetlicy Sołeckiej w Kazimierzu

Wójt Gminy,
Sołtys Kazimierza

Rada Sołecka

Kapliczka i Świetlica 
w Kazimierzu
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SEGREGACJA? NIC TRUDNEGO!  

d kilku lat segregacja odpadów nie jest już tylko dobrym zwyczajem, ale i obowiązkiem. 
Dyrektywy unijne wymagają, by mniej odpadów trafiało na składowiska, a więcej było 
poddawane recyklingowi, przekształcaniu termicznemu w spalarniach odpadów 

i przetwarzaniu biologicznemu.  W związku z tym gminy wymagają od swoich mieszkańców, by odpady 
powstające w naszych domach, zbierane były z podziałem na frakcje. Dzięki temu odpady danej frakcji 
nie ulegają zanieczyszczeniu i mogą trafić bezpośrednio do zakładów przetwarzających dany surowiec. 

Statystyki z ostatnich lat pokazują, że mieszkańcy naszego regionu coraz lepiej radzą sobie segregacją 
odpadów. Średnia ilość odpadów zmieszanych, przypadająca na mieszkańca systematycznie spada, 
a procentowa ilość odpadów zbieranych selektywnie rośnie. Ale może być lepiej! Nakłady finansowe 
związane z przywróceniem materiałów z odpadów 
recyklingowanych do ponownego użytku są 
rekompensowane: oszczędnością zasobów natural-
nych, ograniczeniem ilości odpadów powstających w 
procesach produkcyjnych, mniejszym zanieczyszcz-
eniem atmosfery, mniejszym zużyciem energii, 
mniejszą ingerencją w krajobraz oraz 
oszczędnościami finansowymi.  

A CO Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI? 

Zaliczamy do nich leki, baterie, świetlówki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także kleje, farby, 
lakiery, środki ochrony roślin, czyli wszystkie „śmieci”, które w swoim składzie zawierają 
niebezpieczne związki chemiczne i metale ciężkie. Umieszczenie ich w pojemniku z odpadami 
zmieszanymi, lub wyrzucenie do kanalizacji, może mieć tragiczne konsekwencje środowiskowe, gdyż 
po trafieniu na składowisko odpadów czy do oczyszczalni ścieków, zawarte w nich toksyny przedostają 
się do środowiska i atmosfery, a finalnie zatruwają organizmy żywe, w tym nas. Dlatego tak ważne jest, 
by odpady niebezpieczne trafiły do zakładów, które w sposób bezpieczny i w pełni kontrolowany są w 
stanie je unieszkodliwić.  

Zużyte artykuły, z którymi mamy kontakt praktycznie co 
dnia, mogą być niebezpieczne. A jak je rozpoznać? Każdy 
z nich oznaczony jest symbolem 
przekreślonego pojemnika na odpady. 
W razie wątpliwości najlepiej 
zasięgnąć języka na stronie lub infolinii 

producenta, lub u nas, w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” -  
www.kzg.pl. Wszystkie wymienione odpady należy oddać do Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON), a sprzęt AGD, elektryczny i elektroniczny o 
wadze większej niż 20kg odbierzemy od Państwa z mieszkań (nieodpłatnie). 
 

Odbiór elektrośmieci zgłaszać można pod numerem telefonu 58 624 66 11. Adresy punktów PZON, 
pojemników na zużyte baterie, oraz na przeterminowane leki dostępne są na naszej stronie: 
www.kzg.pl. 

 

 

O 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl, dgo@kzg.pl 58 624 66 11 

Nawet jedna mała bateria wielkości 
guzika jest w stanie zatruć metalami 
ciężkimi metr sześcienny gleby lub 
400 litrów wody! 

 PLASTIK i METALE         MAKULATURA                   SZKŁO   


