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

AKTUALNOŚCI

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLVII SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
1. Uchwała Nr XLVII/105/2017 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: nadania
nazwy FIRMOWA ulicy położonej w obrębie geodezyjnym Dębogórze (Dębogórze-Wybudowanie) na terenie
gminy Kosakowo;
2. Uchwała Nr XLVII/106/2017 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 26 października 2017 roku w sprawie: nadania nazwy STEFANA FIKUSA ulicy położonej we wsi POGÓRZE
na terenie gminy Kosakowo;
3. Uchwała Nr XLVII/107/2017 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: nadania
nazwy WISŁAWY SZYMBORSKIEJ ulicy położonej we wsi
POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo;
4. Uchwała Nr XLVII/108/2017 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 26 października 2017 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr
112/19 i 96/10 w Rewie gmina Kosakowo;
5. Uchwała Nr XLVII/109/2017 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 26 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części działki nr 450 w Rewie gmina Kosakowo, przy ul.
Tatarak;
6. Uchwała Nr XLVII/110/2017 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmian w sta-

7.
8.
9.

10.

tuach sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących załączniki do Uchwały nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo;
Uchwała Nr XLVII/111/2017 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 26 października 2017 roku w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.;
Uchwała Nr XLVII/112/2017 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmian budżetu gminy Kosakowo na rok 2017;
Uchwała Nr XLVII/113/2017 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2017-2023;
Uchwała Nr XLVII/114/2017 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XXXVIII/29/2017 Rady Gminy Kosakowo z
dnia 23 marca 2017r. w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania w
ciągu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę
Kosakowo.

UCHWAŁA NR XLVII/110/2017 RADY GMINY KOSAKOWO
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017R.
w sprawie: zmian w statuach sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących załączniki do Uchwały nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, wprowadza się zmiany w art. 20 pkt 5 statutów sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących
załączniki do Uchwały nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy
Kosakowo, który otrzymuje treść:
„5. Powołana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjęć zgłoszeń, weryfikuje listy poparcia kandydatów i sprawuje nadzór nad
pracami Sołeckich Komisji Wyborczych.
Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie w obwieszczeniu zawiadamia o tym mieszkańców danego sołectwa i przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na sołtysa o pięć dni.
W przypadku braku dalszych zgłoszeń, zarejestrowanego kandydata uważa się za wybranego i wyborów nie przeprowadza się.
Gminna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu sołtysa bez głosowania i niezwłocznie w formie obwieszczenia informuje o tym mieszkańców danego sołectwa.”
§2
Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia niniejszej uchwały w Biuletynie Gminnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
/-/ Marcin Kopitzki

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o zmianę w obowiązujących statutach sołectw Gminy Kosakowo wystąpiło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego - Gminne Koło Sołtysów. Zmiana dotyczy obsadzenia kandydata na funkcję sołtysa bez konieczności przeprowadzenia głosowania, gdy zgłoszony został tylko jeden kandydat. Obsadzenie na funkcję sołtysa bez przeprowadzenia wyborów, pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów. Analogiczne
rozwiązanie dotyczące obsadzania mandatów radnych bez głosowania, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata, przewiduje art. 380 i 381 Kodeksu Wyborczego
(ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. , t. jedn. z 2017r. poz. 15 ze zm.).
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) na temat proponowanych zmian w statutach
sołectw muszą się wypowiedzieć mieszkańcy. W związku z tym Rada Gminy Kosakowo Uchwałą Nr XLI/63/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku zarządziła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w statutach sołectw.
Jednym z rodzajów konsultacji uchwalonych przez tut. organ stanowiący są zebrania wiejskie. Rada Gminy Kosakowo podjętą uchwałą wybrała je jako rodzaj konsul-
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tacji w przedmiotowej sprawie. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii mieszkańców uprawnionych do głosowania i nie są wiążące dla organów Gminy.
Zgodnie ze statutami sołectw, zebranie wiejskie jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (według
stanu stałego rejestru wyborców na dzień zebrania). Statut sołectwa przewiduje, że jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na zebraniu wiejskim wymagana dla
jego ważności większość 1/10, po upływie 15 minut odbywa się zebranie wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie jest zależna od ilości zebranych (informacja o powyższym została zamieszczona w ogłoszeniach o zebraniach wiejskich, rozwieszonych w każdej wsi).
Zebrania wiejskie zostały przeprowadzone przez Wójta Gminy w miesiącu wrześniu. Uprawnionych do konsultacji było 10.258 mieszkańców Gminy. W zebraniach
wiejskich we wszystkich sołectwach uczestniczyło ogółem 221 osób uprawnionych do głosowania, co stanowiło frekwencję 2,15%.
Najniższa frekwencja była w Pogórzu (0,87%), najwyższa w Kazimierzu (5%). We wszystkich sołectwach, ze względu na niską frekwencję, zebrania wiejskie odbyły
się w drugim terminie, tj, po upływie 15 minut.
Uczestniczący w zebraniach wiejskich mieszkańcy ośmiu sołectw opowiedzieli się za proponowaną zmianą, w dwóch sołectwach (w Mostach i w Suchym Dworze)
przeciw. Ogółem 71,5% było za, 24,9 przeciw, 3,6% wstrzymało się od głosu.
Frekwencję na zebraniach wiejskich i wynik głosowań przedstawia poniższa tabela:
Sołectwo

Dębogórze
Pogórze
Dębogórze
Wybudowanie
Kazimierz
Kosakowo
Mechelinki
Suchy Dwór
Rewa
Pierwoszyno
Mosty
Razem

Data
Zebrania
Wiejskiego
14.09.
15.09.
18.09.
19.09
20.09.
21.09.
22.09.
25.09.
26.09.
27.09.
x

Mieszkańcy
uprawnieni
do głosowania
1.071
2.398
226
280
1.249
277
1.026
796
809
2.126
10.258

Obecni na
Zebraniu
Wiejskim
20
20
6

Frekwencja
(w%)

Za zmianą w statucie

Przeciw
zmianie
w statucie

Głosy
wstrzymujące

1,87
0,83
2,65

20
18
6

-

2
-

14
14
7
32
32
36
40
221

5,00
1,12
2,53
3,12
4,02
4,45
1,88
2,15

14
14
7
14
30
35
158
(71,5%)

18
37
55
(24,9%)

2
1
3
8
(3,6%)

O zebraniach wiejskich w sprawie konsultacji na temat proponowanych zmian w statutach sołectw mieszkańcy zostali poinformowani dwukrotnie w Biuletynie
Gminnym, na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także poprzez ogłoszenia, które były rozwieszane na terenie sołectw na 7 dni przed
terminem zebrania.

SPRAWOZDANIE
Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO W OKRESIE OD 4 DO 26 PAŹDZIERNIKA 2017R.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 122/2017 – określiłem warunki ustanowienia służebności
przesyłu na nieruchomości gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki 128/4, 129/2, 548 i 549 obręb Dębogórze na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z
siedziba w Gdańsku
2. Zarządzeniem Nr 124/2017 – sporządziłem wykaz nieruchomości (dz. nr
146/64 obręb Kosakowo, pow. 181m2) przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym
3. Zostało zawarte porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji pomocy dla
bezdomnych na terenie Powiatu Puckiego (wspólne ustalenia pomiędzy wójtami i burmistrzami powiatu). Porozumienie określa zasady i tryb zorganizowania
i prowadzenia w okresie od 1.11.2017r. – 31.03.2018r. ogrzewalni przez Puckie
Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”. Miejsce ogrzewalni – wynajęte pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej w Pucku
przy ul. Majkowskiego 3. Koszt z budżetu Gminy Kosakowo to 2.670 zł. brutto.
II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik, ul. Słoneczna 8 83-305 Pomieczyno. Cena wybranej oferty to 97170,00 zł. Postępowanie w
części 1 zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
3. Przetarg na Dokumentację projektową przebudowy dachu w starej części SP
Dębogórze w gm. Kosakowo został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.
7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn.
zm.).
4. W wyniku przetargu na Dokumentację projektową przebudowy dachu w starej
części SP Dębogórze w gm. Kosakowo- 2 edycja zawarto umowę z Biurem Architektonicznym ATRIO Sp z o.o. z Gdyni. Wartość umowy to 35300 zł .
5. Przetarg na Budowę oświetlenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym
Dworze unieważniono z powodu braku ofert.
6. Ogłoszono kolejny przetarg na Budowę oświetlenia drogowego w Kosakowie,
Mostach i Suchym Dworze – 2 edycja. Termin na składania ofert mija 27.11.2017 r.

1. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Utwardzenie nawierzchni
ulicy F. Dorsza w Pogórzu betonem asfaltowym. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Firm Kruszywo i Bituminium z Linii. Cena wybranej oferty to
241989,29 zł.

7. W wyniku przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
dla zadania pn.: Przebudowa układu drogowego w ciągu ulic Aloesowa i Złote
Piaski w miejscowości Kosakowo zawarto umowę z firmą Neox Sp. z o.o. z Gdańska. Wartość umowy to 67035 zł

2. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Utwardzenie nawierzchni
ulic płytami drogowymi w Kosakowie i Mechelinkach w części 2 postępowania.

8. Przetarg na Budowę zbiornika zewnętrznego na ujęciu wody Mosty I unieważniono z powodu braku ofert.
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AKTUALNOŚCI

DOFINANSOWANIA UNIJNE W GMINIE KOSAKOWO
Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wśród nich znalazły się:
wniosek Gminy Kosakowo dot. rozbudowy infrastruktury żeglarskiej oraz wniosek partnerski w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych dla
powiatów puckiego i wejherowskiego (Gmina Kosakowo jest jednym z partnerów).
1/ w ramach rozwoju infrastruktury żeglarskiej, Gmina Kosakowo planuje realizację w Rewie zadania pod nazwą: Rozwój oferty turystyki
wodnej w obszarze Pięli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu. Inwestycja zakłada: przedłużenie istniejącego pomostu cumowniczego w Rewie w głąb morza, celem zwiększenia ilości miejsc
cumowniczych dla żaglówek a także stworzenie zaplecza sanitarnego przystani oraz organizacyjnego do obsługi ruchu na pomoście. Planujemy roboty budowlane i modernizacyjne. W skład zadania wchodzi również oznakowanie i promocja inwestycji. Gmina zakłada pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w ramach działania
obejmującego rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na terenie województwa pomorskiego. Projekt został wybrany do dofinansowania.
2/ Gmina Kosakowo planuje przystąpienie do realizacji nowej inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Puck” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego RPO WP 2014-2020, częściowo obejmującej infrastrukturę zrealizowanego w poprzednim okresie programowania projektu „Turystyczny Szlak północnych Kaszub - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie
spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”, która zakłada stworzenie spójnych
tras rowerowych łączących ze sobą wiele powiatów i gmin, w
tym między innymi gminę Kosakowo z gminą Gdynia i Puck.
W ramach planowanych działań w Gminie Kosakowo zakłada się: miejscową poprawę nawierzchni na fragmentach istniejących tras rowerowych, wyznaczenie nowych odcinków,
utworzenie miejsc postojowych, oznakowanie tras rowerowych oraz ustawienie tablic informacyjnych.

OD 1 STYCZNIA 2018R. WSZYSCY PODATNICY VAT
WYSYŁAJĄ JEDNOLITY PLIK KONTROLNY VAT
1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ?
To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony
układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
2. Kto składa JPK_VAT ?
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.
3. Kiedy złożyć JPK_VAT ?
JPK_VAT składasz bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Nawet jeśli rozliczasz się metodą kwartalną, JPK_VAT wysyłasz co miesiąc. Przykładowo: do 25 lutego wyślesz informację za styczeń.
4. Mam jeszcze inne pytania. Gdzie mogę uzyskać pomoc?
Na stronie internetowej dedykowanej JPK: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk,
napisz na adres info.e-deklaracje@mf.gov.pl,
skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową 801 055 055 lub 22 330 03 30,
lub ze swoim urzędem skarbowym!
Obsługa JPK_VAT w Urzędzie Skarbowym w Pucku
zaprasza wszystkich przedsiębiorców do kontaktu
telefonicznego bądź na adres e-mail:
Piotr Potrykus
Koordynator JPK
piotr.potrykus@pm.mofnet.gov.pl
Tel: 58774 24 76
Justyna Rogalska
Zastępca Koordynatora JPK
justyna.rogalska@pm.mofnet.gov.pl
Tel: 58774 24 67
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AKTUALNOŚCI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GMINA KOSAKOWO – 2018 ROK
ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
Poniedziałek
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
Mechelinki – ulica: Dokerów
02.01.2018r. (wtorek), 15.01.2018r., 29.01.2018r.,12.02.2018r., 26.02.2018r., 12.03.2018r., 26.03.2018r., 09.04.2018r.,
23.04.2018r., 07.05.2018r., 21.05.2018r., 04.06.2018r., 18.06.2018r., 02.07.2018r., 16.07.2018r., 30.07.2018r., 13.08.2018r.,
27.08.2018r., 10.09.2018r., 24.09.2018r., 08.10.2018r., 22.10.2018r., 05.11.2018r., 19.11.2018r., 03.12.2018r., 17.12.2018r.,
31.12.2018r.,
Środa
Dębogórze
Dębogórze – ulice: Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa
03.01.2018r., 17.01.2018r., 31.01.2018r., 14.02.2018r., 28.02.2018r., 14.03.018r., 28.03.2018r., 11.04.2018r., 25.04.2018r.,
09.05.2018r., 23.05.2018r., 06.06.2018r., 20.06.2018r., 04.07.2018r., 18.07.2018r., 01.08.2018r., 16.08.2018r. (czwartek),
29.08.2018r., 12.09.2018r., 26.09.2018r., 10.10.2018r., 24.10.2018r., 07.11.2018r., 21.11.2018r., 05.12.2018r., 19.12.2018r.,
Czwartek
Kosakowo – pozostałe ulice,
04.01.2018r., 18.01.2018r., 01.02.2018r., 15.02.2018r., 01.03.2018r., 15.03.2018r., 29.03.2018r., 12.04.2018r., 26.04.2018r.,
10.05.2018r., 24.05.2018r., 07.06.2018r., 21.06.2018r., 05.07.2018r., 19.07.2018r., 02.08.2018r., 17.08.2018r. (piątek),
30.08.2018r., 13.09.2018r., 27.09.2018r., 11.10.2018r., 25.10.2018r., 08.11.2018r., 22.11.2018r., 06.12.2018r., 20.12.2018r.,
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
05.01.2018r., 19.01.2018r., 02.02.2018r., 16.02.2018r., 02.03.2018r., 16.03.2018r., 30.03.2018r., 13.04.2018r., 27.04.2018r.,
11.05.2018r., 25.05.2018r., 08.06.2018r., 22.06.2018r., 06.07.2018r., 20.07.20187r., 03.08.2018r., 18.08.2018r. (sobota),
31.08.2018r., 14.09.2018r., 28.09.2018r., 12.10.2018r., 26.10.2018r., 09.11.2018r., 23.11.2018r. 07.12.2018r., 21.12.2018r.,
Poniedziałek
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego,
Szkolna, Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta
08.01.2018r., 22.01.2018r., 05.02.2018r., 19.02.2018r., 05.03.2018r., 19.03.2018r., 03.04.2018r. (wtorek), 16.04.2018r.,
30.04.2018r., 14.05.2018r., 28.05.2018r., 11.06.2018r., 25.06.2018r., 09.07.2018r., 23.07.2018r, 06.08.2018r., 20.08.2018r.,
03.09.2018r., 17.09.2018r., 01.10.2018r., 15.10.2018r., 29.10.2018r., 12.11.2018r., 26.11.2018r., 10.12.2018r., 24.12.2018r.,
Środa
Mechelinki,
Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie,
10.01.2018r., 24.01.2018r., 07.02.2018r., 21.02.2018r., 07.03.2018r., 21.03.2018r., 04.04.2018r., 18.04.2018r., 02.05.2018r.,
16.05.2018r., 30.05.2018r., 13.06.2018r., 27.06.2018r., 11.07.2018r., 25.07.2018r., 08.08.2018r., 22.08.2018r., 05.09.2018r.,
19.09.2018r., 03.10.2018r., 17.10.2018r., 31.10.2018r., 14.11.2018r., 28.11.2018r., 12.12.2018r., 27.12.2018r. (czwartek),
Czwartek
Pierwoszyno
11.01.2018r., 25.01.2018r., 08.02.2018r., 22.02.2018r., 08.03.2018r., 22.03.2018r., 05.04.2018r., 19.04.2018r., 04.05.2018r.
(piątek), 17.05.2018r., 01.06.2018r. (piątek), 14.06.2018r., 28.06.2018r., 12.07.2018r., 26.07.2018r., 09.08.2018r.,
23.08.2018r., 06.09.2018r., 20.09.208r., 04.10.2018r., 18.10.2018r., 02.11.2018r. (piątek), 15.11.2018r., 29.11.2018r.,
13.12.2018r., 28.12.2018r. (piątek),
Piątek
Pogórze – pozostałe ulice
12.01.2018r., 26.01.2018r., 09.02.2018r., 23.02.2018r., 09.03.2018r., 23.03.2018r., 06.04.2018r., 20.04.2018r., 05.05.2018r.
(sobota), 18.05.25018r., 02.06.2018r. (sobota), 15.06.2018r., 29.06.2018r., 13.07.2018r., 27.07.2018r., 10.08.2018r.,
24.08.2018r., 07.09.2018r., 21.09.2018r., 05.10.2018r., 19.10.2018r., 03.11.2018r. (sobota), 16.11.2018r., 30.11.2018r.,
14.12.2018r., 29.12.2018r. (sobota),

Odpady powinny być przygotowane do odbioru od godziny 700 w dniu wywozu tzn. wystawione przed teren
posesji , lub znajdować się w istniejącej pergoli śmietnikowej, która powinna być odkluczona.
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ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
PLASTIK

MAKULATURA
Miejscowość

SZKŁO

BIODEGRADOWALNE

Dzień odbioru - poniedziałek

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
Miejscowość

02.01.2018r.
(wtorek),
15.01.2018r.,
26.02.2018r., 12.03.2018r., 26.03.2018r.,
07.05.2018r., 21.05.2018r., 04.06.2018r.,
16.07.2018r., 30.07.2018r., 13.08.2018r.,
24.09.2018r., 08.10.2018r., 22.10.2018r.,
03.12.2018r., 17.12.2018r., 31.12.2018r.,

29.01.2018r.,12.02.2018r.,
09.04.2018r., 23.04.2018r.,
18.06.2018r., 02.07.2018r.,
27.08.2018r., 10.09.2018r.,
05.11.2018r., 19.11.2018r.,

08.01.2018r., 22.01.2018r.,
19.03.2018r., 03.04.2018r.
14.05.2018r., 28.05.2018r.,
23.07.2018r, 06.08.2018r.,
01.10.2018r., 15.10.2018r.,
10.12.2018r., 24.12.2018r.,

19.02.2018r.,
16.04.2018r.,
25.06.2018r.,
03.09.2018r.,
12.11.2018r.,

05.02.2018r.,
(wtorek),
11.06.2018r.,
20.08.2018r.,
29.10.2018r.,

05.03.2018r.,
30.04.2018r.,
09.07.2018r.,
17.09.2018r.,
26.11.2018r.,

Dzień odbioru - środa

Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa,
Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa,
Rodzynkowa
Mechelinki – Dokerów

03.01.2018r., 17.01.2018r.,
14.03.018r., 28.03.2018r.,
23.05.2018r., 06.06.2018r.,
01.08.2018r., 16.08.2018r.
26.09.2018r., 10.10.2018r.,
05.12.2018r., 19.12.2018r.,

31.01.2018r.,
11.04.2018r.,
20.06.2018r.,
(czwartek),
24.10.2018r.,

14.02.2018r.,
25.04.2018r.,
04.07.2018r.,
29.08.2018r.,
07.11.2018r.,

28.02.2018r.,
09.05.2018r.,
18.07.2018r.,
12.09.2018r.,
21.11.2018r.,

Dębogórze
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa

10.01.2018r., 24.01.2018r.,
21.03.2018r., 04.04.2018r.,
30.05.2018r., 13.06.2018r.,
08.08.2018r., 22.08.2018r.,
17.10.2018r., 31.10.2018r.,
27.12.2018r. (czwartek),

07.02.2018r.,
18.04.2018r.,
27.06.2018r.,
05.09.2018r.,
14.11.2018r.,

21.02.2018r.,
02.05.2018r.,
11.07.2018r.,
19.09.2018r.,
28.11.2018r.,

07.03.2018r.,
16.05.2018r.,
25.07.2018r.,
03.10.2018r.,
12.12.2018r.,

Miejscowość

Dzień odbioru - czwartek

Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego,
Zapolskiej, Majkowskiego, Konopnickiej,
Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna,
Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta

04.01.2018r., 18.01.2018r., 01.02.2018r., 15.02.2018r.,
15.03.2018r., 29.03.2018r., 12.04.2018r., 26.04.2018r.,
24.05.2018r., 07.06.2018r., 21.06.2018r., 05.07.2018r.,
02.08.2018r., 17.08.2018r. (piątek), 30.08.2018r.,
27.09.2018r., 11.10.2018r., 25.10.2018r., 08.11.2018r.,
06.12.2018r., 20.12.2018r.,

Pogórze – pozostałe ulice

11.01.2018r., 25.01.2018r., 08.02.2018r., 22.02.2018r., 08.03.2018r.,
22.03.2018r., 05.04.2018r., 19.04.2018r., 04.05.2018r. (piątek),
17.05.2018r., 01.06.2018r. (piątek), 14.06.2018r., 28.06.2018r.,
12.07.2018r., 26.07.2018r., 09.08.2018r., 23.08.2018r., 06.09.2018r.,
20.09.208r.,
04.10.2018r.,
18.10.2018r.,
02.11.2018r. (piątek),
15.11.2018r., 29.11.2018r., 13.12.2018r., 28.12.2018r. (piątek),

Miejscowość

Kosakowo – pozostałe ulice

Pierwoszyno

01.03.2018r.,
10.05.2018r.,
19.07.2018r.,
13.09.2018r.,
22.11.2018r.,

Dzień odbioru - piątek
05.01.2018r., 19.01.2018r., 02.02.2018r., 16.02.2018r., 02.03.2018r.,
16.03.2018r., 30.03.2018r., 13.04.2018r., 27.04.2018r., 11.05.2018r.,
25.05.2018r., 08.06.2018r., 22.06.2018r., 06.07.2018r., 20.07.20187r.,
03.08.2018r., 18.08.2018r. (sobota), 31.08.2018r., 14.09.2018r.,
28.09.2018r., 12.10.2018r., 26.10.2018r., 09.11.2018r., 23.11.2018r.
07.12.2018r., 21.12.2018r.,
12.01.2018r., 26.01.2018r., 09.02.2018r., 23.02.2018r., 09.03.2018r.,
23.03.2018r., 06.04.2018r., 20.04.2018r., 05.05.2018r. (sobota),
18.05.25018r., 02.06.2018r. (sobota), 15.06.2018r., 29.06.2018r.,
13.07.2018r., 27.07.2018r., 10.08.2018r., 24.08.2018r., 07.09.2018r.,
21.09.2018r., 05.10.2018r., 19.10.2018r., 03.11.2018r. (sobota),
16.11.2018r., 30.11.2018r., 14.12.2018r., 29.12.2018r. (sobota),
ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY
Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo - wtorek

02.01.2018r., 16.01.2018r., 30.01.2018r., 13.02.2018r., 27.02.2018r., 13.03.2018r., 27.03.2018r., 10.04.2018r.,
24.04.2018r., 15.05.2018r., 12.06.2018r., 17.07.2018r., 21.08.2018r., 11.09.2018r., 25.09.2018r., 09.10.2018r.,
23.10.2018r., 06.11.2018r., 20.11.2018r., 04.12.2018r., 18.12.2018r.,
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2017/2018
Informujemy, że w sezonie zimowym 2017/2018 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, 81198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112
• Rejon nr 3 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia, tel. 728556-835, 728-556-110
• Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław
Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 505-059-120.
Kontakt w Urzędzie Gminy: Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 58/660-43-37 lub 58/660-43-09, e-mail: gospkom@kosakowo.pl.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów parkujących przy posesjach, aby w sezonie zimowym umożliwili firmom
swobodne odśnieżanie jezdni, chodników itp.

PRZYPOMINAMY – CZAD – CICHY ZABÓJCA
Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie OSTRZEGA !!!

BĄDŹ CZUJNY !!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla (czad) jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie. Ten silnie trujący gaz powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów
palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Może być emitowany przez lampy, piecyki naftowe i gazowe, kotły na paliwa stałe i gaz, kominki, czy gazowe podgrzewacze wody na skutek
nieprawidłowego ich działania – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji.
Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.
Objawami zatrucia czadem są ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie, zapaść, utrata przytomności. Przy wysokich stężeniach tlenku węgla, już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego
oraz ostrej niewydolności układu krążenia. Objawy zatrucia mogą być czasami mylone z grypą lub zatruciem pokarmowym.
Szczególnie narażeni na niekorzystne skutki działania czadu są ludzie starsi, chorujący na serce i z kłopotami w oddychaniu oraz dzieci.
Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle, niewydolność płuc, pogorszenie pamięci oraz zdolności koncentracji.
W celu uniknięcia zaczadzenia należy !!!
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz
sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć pomieszczenie, w których
odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie
okien,
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy !!!
• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub
garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJ !!!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie
oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE KOSAKOWO
Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości, odbyła się 10 listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Podczas niej Wójt Gminy statuetką ,,Złotego Kłosa” uhonorował kolejne osoby szczególnie zasłużone dla Gminy Kosakowo. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych, promowanie Gminy i jej społeczności, wkład w rozwój nauki, kultury i przedsiębiorczości. W tym roku statuetkę otrzymali: Wojciech Klimczyk, Karol Dettlaﬀ, Ryszard
Kloka, Antoni Marwiński, Marek Lis, Bogdan Szpilman oraz Radosław Tyślewicz.

Następnie Wójt Gminy - jako honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowo -uhonorował najbardziej oddanych służbie ochotników gminnej straży pożarnej, którzy sprawdzili się w wielu trudnych i niebezpiecznych akcjach. Wyróżnieni zostali: Janusz Stasiak, Emilian
Pawłowski, Olimpia Nadolska, Stanisław Tomeczkowski, Paweł Trepczyk, Błażej Szefs, Piotr Taczała, Michał Seweryn, Norbert Zioło, Andrzej
Śliwiński, Szymon Maliszewski, Paulina Tomeczkowska, Krzysztof Nadolski, Adam Milewczyk, Artur Szydłowski, Patryk Bisewski, Sławomir
Murawski, Iwona Taczała, Tadeusz Brzeziński, Adrian Wittbrot, Honorata Miszewska, Gracjan Trepczyk, Adam Trepczyk, Mariusz Marek, Mirosław Lewicki.
Na mocy Uchwały Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP za wybitne zasługi w krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego nadano: Złoty Krzyż Związku, który otrzymali Mieczysław Karsznia oraz Henryk Tomeczkowski i Srebrny Krzyż Związku p. Krzysztofowi
Nadolskiemu.
Uchwałą Kapituły Złotej Odznaki św. Floriana Mazovia za wybitne zasługi w realizacji statutowych zadań OSP w dziedzinie upowszechniania służby Polsce, związanej z imieniem jednego z jej patronów przyznano: Złotą Odznakę św. Floriana Mazovia I klasy Komandorię – Jerzemu Włudzikowi – Wójtowi Gminy Kosakowo oraz Złotą Odznakę św. Floriana Mazovia II klasy – Michałowi Kuligowi, Januszowi Stasiakowi
oraz Zdzisławowi Jaroniemu.
Uroczystość uświetnił występ lokalnego zespołu ,,Wokal” w składzie: Dominika Eliasz, Marta Turzyńska, Mariusz Mazur oraz Wiktor Gabor
pod opieką wokalną p. Magdaleny Piasecznej.
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NAGRODZENI STATUETKĄ ,,ZŁOTY KŁOS” 2017
Wojciech Klimczyk – urodzony 3 maja 1956 r. w Gdyni. Rodowity mieszkaniec Gminy Kosakowo. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z historii na tejże uczelni. Od 1987 r. jest nauczycielem w Szkole Podstawowej w Mostach. Z
zainteresowania bibliofil, pasjonuje się również muzyką dawną, gregoriańską, dziejami Kościoła – szczególnie XIX i XX wieku, geografią i
dziejami Polski. Znany ze swojej skromności i życzliwości. Jego motto życiowe zaczerpnięte z pism Św. Augustyna: Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Jest żonaty, ma troje dzieci i jedną wnuczkę.
Antoni Marwiński – urodzony 23 marca 1936 r. w Gdyni. Ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Całe
życie zawodowe poświęcił pracy w handlu (w Polcargo, MHD Włókienniczo-Odzieżowym, jako kierownik magazynu centralnego w Lidze
Przyjaźni Żołnierzy w Warszawie, był dowódcą drużyny topozwiadu w Chełmie Lubelskim, od 1970 r. z-cą dyrektora, a później również
dyrektorem naczelnym Gdańskiej Gastronomii, od 1971 r. kierownikiem Wydziału Handlu w Gdyni). Przez pięć lat trudnił się rolnictwem,
uprawiając 60-hektarowe gospodarstwo. W 1991 r. stworzył firmę zajmującą się dystrybucją artykułów cukierniczych i spożywczych na
terenie całego kraju. W Mostach zamieszkał w 1999 r. Jego pasje to informatyka, film, muzyka.
Bogdan Szpilman – urodzony 12 listopada 1962 r. w Gdyni. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni na wydziale elektrycznym. Przez 26
lat pracował z małżonką w biznesie. Od 1991 r. właściciel grupy Rubo, w 2005r. kupił spółkę Skipper, obiecując małżonce, że wybuduje
hotel w miejscu przez nią wybranym. W maju 2017 r. otworzył nowoczesny trzygwiazdkowy hotel w Rewie (są plany, by w przyszłości podnieść standard) z basenem, restauracją, gabinetami SPA i Wellness, saunarium oraz salami konferencyjnymi. Ten powstały u nasady cypla
rewskiego hotel podniósł atrakcyjność turystyczną i gastronomiczną regionu. Mimo napiętego grafiku zajęć pan Bogdan znajduje czas na
kultywowanie swoich sportowych pasji: golfa i żeglarstwa.
Radosław Tyślewicz – urodzony 14 lutego 1976 r. Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów Akademii Marynarki Wojennej,
adiunkt na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, z wykształcenia ekonomista, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie w specjalności Bezpieczeństwo Narodowe. Weteran działań poza granicami kraju (misje: Polski Kontyngent
Wojskowy Irak 2005 i 2006 r., Polski Kontyngent Wojskowy Afganistan 2010 r.). Założyciel i aktywny członek organizacji pozarządowych
(Centrum Współpracy Młodzieży, Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, Liga Morska i Rzeczna, WOPR). Zainteresowania naukowe i prace badawcze prowadzi w obszarach: komunikacji międzykulturowej w bezpieczeństwie, współpracy cywilno-wojskowej, w tym
działań hybrydowych oraz roli i znaczenia armii w społeczeństwie, bezpieczeństwa morskiego w zakresie lekkich szybkich jednostek nawodnych i morskich farm wiatrowych oraz raNAJLEPSZE ŻYCZENIA
townictwa wodnego. Pomysłodawca i organizator „Marszu Śledzia” realizowanego od 2002
Z najlepszymi życzeniami z okazji 92.
roku pieszego przejścia przez morze na trasie Kuźnica – Rewa, promującego region Zatoki
urodzin, sołtysi Ewa Purska z PierwoPuckiej i wpisanego do podręczników szkolnych do geografii. Odznaczony m.in. medalem
szyna oraz Marcin Kopitzki z Rewy wraz
Prezydenta RP – Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym (dwukrotnie) i brązowym medalem
z kierownik USC Beatą Miszewską, odMinistra Obrony Narodowej „za zasługi dla obronności kraju”. Nurek, ratownik wodny, sternik
wiedzili panie Gertrudę Bullmann z Piermotorowodny, entuzjasta samochodów terenowych, strzelectwa i marszów przełajowych,
woszyna i Gertrudę Poglettke z Rewy,
maratończyk, historyk i podróżnik.
wręczając im kwiaty i kosze ze słodkoMarek Lis – urodzony 20 maja 1957 r. w Gdańsku. Z zawodu mistrz jubilerski (specjalność: ściami. Życzymy wszystkiego dobrego.
rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych). Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Obecnie pracuje przy ratownictwie ładunków Morskich. Od 27 lat prowadzi prywatne przedsiębiorstwo. Mieszkaniec Gminy Kosakowo od 17 lat (do przeprowadzki skłoniła
go bliskość morza). Pozostaje wierny mottu życiowemu: Żeby marzenie się spełniło, trzeba je
wypowiedzieć. Pomysłodawca budowy ekomariny w Gminie Kosakowo. Inspiracje do działań odnajduje w osiągnięciach swojego dziadka Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wolny czas
poświęca malarstwu i żeglarstwu na Zatoce.
Ryszard Kloka – urodzony 5 maja 1948 r. w Kosakowie. Z wykształcenia kierowca mechanik
samochodowy, w latach 1969-75 był pracownikiem Dalmoru na przetwórniach rybackich,
później pracował w zawodzie w Gdyńskiej Komunikacji Miejskiej. W 2008 r. związał się z
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kosakowie, później Referatem ds. Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji, obecnie – Kosakowskim Centrum Kultury. Niezastąpiony przy organizacji wydarzeń, uroczystości oraz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Przez wiele
lat występował w Chórze Morzanie, wspiera działalność Teatru Młodzieżowego, zespołów
artystycznych oraz chórów z Gminy Kosakowo. W 1989 r. odznaczony przez ministra transportu, żeglugi i łączności Srebrną Odznaką za Zasługi dla Transportu. Szczęśliwy mąż, ma
troje dzieci i sześcioro wnucząt. Znany ze swojej wyjątkowej życzliwości, serdeczności, bezinteresowności i gotowości do pomocy. W wolnym czasie zagorzały kibic sportowy. Wielką
pasją pana Ryszarda jest również grzybobranie.
Karol Dettlaﬀ – urodzony 29 sierpnia 1980 r. w Gdyni. Doktor nauk humanistycznych, teatrolog, literaturoznawca, historyk i teoretyk sztuki, kompozytor, multiinstrumentalista, wykładowca, autor licznych publikacji naukowych poświęconych sztuce, kulturoznawstwu
i filozofii. Opiekun i reżyser Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo. Z działalnością kulturotwórczą Gminy Kosakowo związany od 10 lat. Dzięki zdolnościom lingwistycznym jest
nieoceniony w kontaktach Gminy Kosakowo z gminami partnerskimi: Francja, Chiny, Litwa
i Białoruś. W wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego, uwielbia podróże. Pasjonat kultury
Francji oraz Dalekiego Wschodu.
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XI FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ O ZŁOTY BUZDYGAN
KOSAKOWO 2017
W dniach 21-22 października br. w Gminnym Domu Kultury w
Pierwoszynie odbyła się jedenasta już edycja Festiwalu Piosenki
Żołnierskiej, organizowanego przez Wójta Gminy Kosakowo oraz
Kosakowskie Centrum Kultury. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Arcybiskup Metropolita Gdański gen. Sławoj Leszek
Głódź oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
p. Michał Dworczyk. Festiwal Piosenki Żołnierskiej został powołany z inicjatywy Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika w
celu uczczenia pamięci obrońców Kępy Oksywskiej oraz kultywowania wartości patriotycznych.

To cykliczne już święto przebiegało dwuetapowo: w sobotę
21 października odbyły się przesłuchania konkursowe, a w
niedzielę 22 października – Koncert Galowy. Gościem specjalnym Festiwalu był finalista programu telewizyjnego The
Voice of Poland – Przemysław Radziszewski z zespołem. Kolejna edycja wydarzenia przyciągnęła wokalistów i zespoły z
Gminy Kosakowo, Trójmiasta, Pucka, Rumi, Biskupca, Warszawy, Łodzi oraz Głogowa.

Jury w składzie: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik – przewodniczący Jury, Aleksandra Bieg-Piaseczna – prof. Akademii
Muzycznej w Gdańsku, pianistka, absolwentka wydziału wokalno-instrumentalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w
Gdańsku, Waldemar Bączyk – solista-tenor, nauczyciel śpiewu
w Studium Wokalno-Aktorskim im. D. Baduszkowej w Gdyni,
Maria Borowska-Gasik – solistka Teatru Muzycznego w Gdyni,
nauczyciel śpiewu oraz kierownik sekcji wokalnej w Studium
Wokalno-Aktorskim im. D. Baduszkowej w Gdyni, Tomasz Madej
– Generał brygady Związku Piłsudczyków RP, członek Zarządu
Krajowego Związku przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Grand Prix i Złoty Buzdygan Kosakowo 2017 – Zespół Etta (Rumia), Nagroda Specjalna Pułkownika Związku Piłsudczyków RP Jarosława Biereckiego – Zespół Reling (Gdynia),
Kat. młodzież szkół podstawowych (kl. VII), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – Soliści: I miejsce – Dominika Walenciak (Rumia);II miejsce – Oliwia Ciechacka (Biskupiec),
II miejsce – Antonina Milczek (Gdynia), III miejsce –
Zuzanna Polańska (Suchy Dwór – gmina Kosakowo);
Wyróżnienia – Klaudia Kamińska (Gdynia) oraz Kinga
Włodarkiewicz (Puck)
Kat. dorośli – Soliści: I miejsce – Ewelina Machalewska (Rumia); II miejsce – Maciej Gronek (Klembów);
III miejsce – Klaudia Groth (Rumia); III miejsce – Dominika Brzyska (Gdynia). Wyróżnienie – Marta Okrój
(Rębiechowo)
Kat. dorośli – Zespoły: I miejsce – Zespół ,,Wokal” (Gmina Kosakowo); II miejsce – Zespół ,,Reling” (Gdynia)
Gratulujemy laureatom i pozostałym uczestnikom festiwalu oraz dziękujemy zgromadzonej publiczności.
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50 LAT MINĘŁO…
25 października, z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na terenie Gminy, Wójt Jerzy Włudzik na uroczystości w
Restauracji Kaszubska w Kosakowie wręczył jubilatom medale nadane przez Prezydenta RP. Uhonorowano również pary z 60-letnim
stażem małżeńskim. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi.
Jubileusze obchodziły następujące pary małżeńskie:
50-lecie ślubu obchodzili Irena i Stanisław Ciołkowie z Mostów, Antonina i Mieczysław Falkowscy z Mostów, Halina i Wiktor Jankowscy
z Mostów, Stanisława i Gerard Kleinowie z Pogórza, Jadwiga i Izydor Korbowie z Suchego Dworu, Halina i Henryk Krytenko z Pogórza,
Barbara i Franciszek Lesnerowie z Rewy, Maria i Kazimierz Piochowie z Rewy, Irena i Stanisław Romanowscy z Rewy, Hildegarda i Lech
Skurczyńscy z Kazimierza, Hildegarda i Zbigniew Turzyńscy z Dębogórza, Jadwiga i Mieczysław Zalewscy z Pogórza.
60– lecie ślubu obchodzili: Maria i Andrzej Czerwińscy z Kosakowa, Antonina i Augustyn Formellowie z Dębogórza, Anna i Franciszek
Markowie z Kosakowa.
Gratulujemy, życzymy zdrowia i szczęścia na wiele jeszcze lat..

TEATR MŁODZIEŻOWY:
SPEKTAKL DZIADY NA LITWIE
Wystawić Dziady tuż nieopodal Wilna i celi Konrada – to marzenie niejednego zespołu teatralnego. 15 października br. stało się ono udziałem
kosakowskiego Teatru Młodzieżowego, który w tym roku obchodził swoje
X-Lecie. Spektakl wystawiony w Centrum Kultury w Duksztach spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem publiczności oraz lokalnych mediów.
W sposób szczególny podkreślona została obrzędowość widowiska – aktorzy grali nie tylko na scenie, ale również wśród publiczności, włączając
ją w ten sposób do uczestnictwa w listopadowym rytuale. Efekt skupienia na problematyce eschatologicznej osiągnięto prostymi środkami
teatralnymi, koncentrując się bardziej na wewnętrznych przeżyciach
bohaterów niż widowiskowości obrzędu, czy wybranych scen z IV oraz
III części. W spektaklu wystawionym dla litewskiej polonii szczególnego znaczenia nabrały wszelkie konotacje do miejsc wydarzeń wpisanych
w najważniejszy dramat polskiego romantyzmu. O tym, jak wyjątkowa
widownia przeżywała teatralne Dziady poświadczyć może fakt, że znamienny końcowy fragment wypowiedzi Jana Sobolewskiego w scenie
więziennej spotkał się ze spontanicznymi brawami.
W spektaklu udział wzięli: Agata Czucha, Malwina Wilkowska, Maria Mikulska, Wiktor Gabor – widma z II części, Oliwier Guzewski – Żegota, Paweł Hajder – Jacek, Natalia Tylor – Pasterka; Dominik Wójcik – Frejend;
Adrian Gajzler – Feliks; Jakub Weber – Jan Sobolewski, Guślarz; Mateusz
Kreft – Tomasz; Sandra Makowska – Zosia; Adam Szczuko – Gustaw; Paweł
Flatau – Konrad. Adaptacja i reżyseria – Karol Dettlaﬀ.
Dzień po spektaklu aktorzy Teatru Młodzieżowego zwiedzili Wilno. Wyjazd był możliwy dzięki nagrodzie Wójta Gminy Kosakowo dla Teatru za
działalność kulturalną.
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo pragnie serdecznie podziękować
wszystkim, którzy wsparli wyjazd, w szczególności: Wójtowi Gminy Jerzemu Włudzikowi, dyrektorowi Kosakowskiego Centrum Kultury Krzysztofowi Andruszkiewiczowi, pani Katarzynie Przyborowskiej oraz firmie
Ros-Trans pana Piotra Rosina.

FESTIWAL KOLĘD
KASZUBSKICH I PIEŚNI
ADWENTOWEJ
Począwszy od 2005r., Kaszubski Regionalny Chór
„Morzanie” pod koniec grudnia zaprasza na festiwale kolęd kaszubskich. Zwracamy uwagę, że tegoroczny XII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni
Adwentowej odbędzie się wcześniej, niż w poprzednich latach bo 15, 16 i 17 grudnia. Tegoroczna edycja ma jeszcze jedno nowum, tj. wprowadzenie do konkursu pieśni adwentowych.
Terminy koncertów przedstawiają się następująco:
• 15 grudnia 2017 (piątek) - rozpoczęcie Festiwalu w Pucku, w kościele pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła (fara)
• 16 grudnia 2017 ( sobota) - koncert w kościele
pw. św. Leona w Wejherowie
• 17 grudnia 2017 ( niedziela) - zmagania konkursowe w Domu Kultury w Pierwoszynie od
godz. 14,oo (wstęp wolny) oraz koncert galowy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w
Pierwoszynie
Wszystkie koncerty odbywać się będą po mszach
świętych wieczornych. Z uwagi na przesunięcie
terminu Festiwalu, jego organizatorzy spieszą również poinformować o zmianie terminu organizowanego co roku koncertu „Spotkanie z kolędą” na
które zapraszają w styczniu 2018r. jak zwykle do
Domu Kultury w Dębogórzu. Tymczasem już dzisiaj
serdecznie zapraszają na grudniowe spotkania z
kolędą wprowadzające w klimat najpiękniejszych,
bajkowych świąt Bożego Narodzenia.
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STRAŻNICY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU
17 listopada przedstawiciele Straży Gminnej w Kosakowie odwiedzili
Przedszkole Podniebny Raj. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomą
osobą oraz ataku agresywnego psa. Dzieci wykazały duże zainteresowanie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach (ćwiczyły m.in. tzw. pozycję ”żółwika” mającą na celu przybranie pozycji bezpiecznej podczas
ataku zwierzęcia). Na koniec zajęć dzieci otrzymały tematyczne kolorowanki, a strażnicy w ramach podziękowań piękną laurkę.

BIBLIOTEKA
GMINNA
XIV KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH - Wójt
Gminy oraz Biblioteka Publiczna Gminy ogłaszają XIV Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w jednej kategorii - szopka rodzinna.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych w gminie Kosakowo, integracja członków rodziny poprzez zaangażowanie w realizację projektu oraz wystawa zebranych w Konkursie dzieł. Prace – szopki bożonarodzeniowe
(podpisane imionami i nazwiskami, adresem zamieszkania,
wiekiem twórców oraz numerem telefonu i adresem e-mail
do kontaktu) należy dostarczyć do dnia 7 grudnia 2017 r. do
budynku Biblioteki. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do
pobrania na stronie biblioteka.kosakowo.eu),
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wieczoru Świątecznego, który odbędzie się w bibliotece 12 grudnia 2017 r. o
godz. 17.00. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!

Z ŻYCIA ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO
29 października odbyły się obchody 25- lecia działalności tut. Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, połączone z poświęceniem sztandaru. Na uroczystość przybyli liczni goście, wśród nich
parlamentarzyści Dorota Arciszewska- Mielewczyk, Kazimierz Płocke,
Starosta Powiatu Puckiego Jarosław Białk, władze gminne w osobach:
Wójt Jerzy Włudzik, przewodniczący Rady GminyMarcin Kopitzki, radni
powiatowi i gminni, sołtysi gminy, dyrektorzy szkól i instytucji, prezesi
oddziałów ZKP; Zarząd Główny Gdańsk, Brusy, Kartuzy, Łubiana, Puck,
Reda, Wierzchucino, Władysławowo. Obecne były także poczty sztandarowe, w tym szkół gminnych i gminy.
Msza św. i poświęcenie sztandaru odbyło się w kościele w Kosakowie
pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Grzelaka. Po uroczystościach
kościelnych, wbijaniu symbolicznym gwoździ,wszyscy zaproszeni goście ruszyli z Orkiestrą Dętą na dalsze uroczystości do Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie. Prowadzący Tomasz Krause i Prezes ZKP
oddz. Dębogórze-Kosakowo DanutaTocke przywitali wszystkich przybyłych. Wysłuchano zespołu Kosakowianie i następnie odbyło się wspólne biesiadowanie.
Prezes Danuta Tocke podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości i także członkom oddziału za wkład pracy i zaprosiła do Checzy na 14 grudnia na godz. 17 na Spotkanie Adwentowe przy świecach.
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Z ŻYCIA
SOŁECTW

Akcja wspierana przez Gminę Kosakowo, Ultrakrew „Każdy ma swój Krwiobieg”, Bistro Tanie Szamanie, RCKiK
w Gdańsku.

KOSAKOWO - zakaz łowienia ryb w
stawie w Kosakowie. W związku z rozpoczęciem okresu zimowego, od dnia 6
listopada br. obowiązuje zakaz łowienia
ryb w stawie w Kosakowie. Pragniemy
także poinformować, że kosakowski staw
został zarybiony. Wznowienie sprzedaży
zezwoleń na amatorski połów ryb, planowane jest na drugą połowę kwietnia
2018 roku. Stosowna informacja pojawi
się na stronie internetowej Sołectwa.

KREW RATUJE ŻYCIE - ponad 10 litrów
krwi to wynik pierwszej sobotniej i piątej tegorocznej akcji oddawania krwi
w Kosakowie! Na ten wynik złożyły się
donacje 23 krwiodawców. Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński dziękuje wszystkim osobom, które przyłączyły się do
tego sukcesu. Zapraszamy do wsparcia
kolejnej akcji w sobotę 16 grudnia.

ZAPRASZAMY DO KOSAKOWSKIEGO
KLUBU HDH - wszystkich krwiodawców,
sympatyków i wolontariuszy zapraszamy do włączenia się w szeregi nowego
Klubu Honorowych Dawców Krwi. Jest
to pierwsza i jedyna taka grupa na terenie Gminy Kosakowo! Więcej informacji
na stronie www.facebook.com/KosakowskiKlubHDK

Dzieci w Rewie dobrze się odżywiają
bo owoce zajadają! W Przedszkolu Publicznym w Rewie miesiąc październik
upłynął pod hasłem „Zdrowe odżywianie”. Dzieci degustowały owoce z sadów:
jabłka, gruszki, śliwki i winogrona.
Robiły także sałatkę z owoców egzotycznych i zbierały plony z przedszkolnego ogródka Św. Rocha.
Dzień 9 listopada pozostanie
na długo w pamięci trzylatków z
przedszkola w Rewie i ich rodziców.
Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość - pasowanie na przedszkola-

DĘBOGÓRZE - 28 PAŹDZIERNIKA
nakręcano drugą cześć filmu pt „Było i
nie minęło” wyemitowanego w gdańskiej telewizji. Głównym inicjatorem był
członek Rady Sołeckiej Sebastian Draga
przy współpracy z Sołtysem wsi Debogórze Józefem Melzerem .
12 LISTOPADA przy świetlicy sołeckiej
w Dębogórzu została zorganizowana
wystawa starych samochodów. Organizatorami byli członek Rady Sołeckiej
Sebastian Draga wspólnie z Sołtysem
Dębogórza Józefem Melzerem.
SPOTKANIE
OPŁATKOWE
w niedzielę 17 grudnia o godzinie
15:00 w Domu Kaszubskim w Dębogórzu Sołtys z Radą Sołecką wspólnie
z Gminnym Kołem Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
organizują Spotkanie Opłatkowe dla
Seniorów- mieszkańców Dębogórza
oraz dla członków Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów; SERDECZNIE
ZAPRASZAMY.
ZESPÓŁ SZKOLNOPRZEDSZKOLNY
I SZKOLNEGO SCHRONISKA
MŁODZIEŻOWEGO
W DĘBOGÓRZU

Z ŻYCIA
SZKÓŁ
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W REWIE

SPOTKANIE OPŁATKOWE - 20 grudnia
2017r. o godzinie 17:00 w kościele pw.
św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie zostanie odprawiona Msza Święta
w intencji mieszkańców Kosakowa. Po
mszy sołtys i Rada Sołecka Kosakowa
serdecznie zapraszają seniorów i osoby samotne z Kosakowa na spotkanie
opłatkowe w salce katechetycznej przy
Kościele.

ka. W uroczystości brali udział rodzice 3
letnich „Zwinnych Wiewiórek” oraz pani
wicedyrektor Anna Podgórska z wychowawcą Joanną Szerszeniewską. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, każdy
przedszkolak otrzymał dyplom.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu wraz z
Gronem Pedagogicznym, pracownikami oraz przedszkolakami serdecznie zapraszają na Przedszkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy 8 grudnia 2017r. (piątek) w godzinach 16:00
– 18:00. W programie przewidziane są
występy artystyczne przedszkolaków
oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem.
Kiermasz to także okazja do zakupu
ozdób świątecznych wykonanych
przez przedszkolaki, ich rodziców, a
także nauczycielki.
Pasowanie na ucznia - 18 października odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klas pierwszych
Szkoły Podstawowej im. Obrońców
Kępy Oksywskiej w Dębogórzu To
wydarzenie zawsze wzbudza wiele
emocji zarówno wśród uczniów, na-
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uczycieli, a także rodziców. Tak było i tym
razem, kiedy to pierwszoklasiści dokonali aktu ślubowania i zostali pasowani na
uczniów naszej szkoły. Na zakończenie
dzieci otrzymały upominki – niespodzianki. Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów w edukacji szkolnej.
Dzień Jana Pawła II - 20 października
społeczność naszej szkoły zgromadziła
się na uroczystej mszy świętej z okazji
Dnia Papieskiego. Następnie odbył się
quiz wiedzy. Uczniowie przypomnieli
sobie najważniejsze fakty z życia Jana
Pawła II . Kolejny raz przekonaliśmy się,
że emocje związane z Jego osobą nie
stygną, lecz powodują wzruszenie i skłaniają nas do refleksji. Jego idee i myśli są
wiecznie żywe w naszym codziennym
działaniu. A na zakończenie- kremówki,
takie jakie papież lubił najbardziej.

9 listopada w SP26 w Gdyni odbył się
XI Miejski Konkurs Poezji i Piosenki
Patriotycznej. W kategorii piosenka 3 miejsce zajęła Oliwia Kreft. W kategorii
poezja - 1 miejsce zajęła Zuzanna Malinowska. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

8 listopada odwiedziła nas pani Karolina
Gorzkiewicz - specjalista do spraw żywienia! Opowiedziała uczniom, jak należy
zdrowo się odżywiać. Zaprezentowała i
omówiła piramidę zdrowego żywienia,
opowiedziała co jeść, aby dobrze się
uczyć. Zajęcia zakończyły się wspólną degustacją pysznych i zdrowych kanapek.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W POGÓRZU Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI
W Szkole Podstawowej w Pogórzu zapoznano się z nowymi metodami w nauce
kodowania i programowania. Uczniowie
z oddziału przedszkolnego 0a, klasy 3e,
a także nauczyciele poznawali możliwości OzoBota, który w 2016 roku otrzymał
prestiżowe wyróżnienie „Zabawka Roku”.

Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa w
Pogórzu przyłączyła się do akcji „Tydzień
dobrego chleba”. W czasie jej trwania
uczniowie zapoznali się z tajnikami powstawania chleba, odwiedzali piekarnie,
rozmawiali z rolnikami uprawiającymi
zboża, czytali wiersze i historie o chlebie.
Najwięcej radości sprawiło przygotowywanie kolorowych i przepysznych kanapek, a także wypiekanie zapiekanek.
Przez cały tydzień na szkolnych korytarzach unosił się cudowny zapach świeżego chleba. Koordynatorem akcji była
pani Marzenna Dettlaﬀ.
Klasa 1 b ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu uczestniczyła w niecodziennych
zajęciach- „Tygodniu szalonych skarpetek”. Przez 5 dni uczniowie uczyli się
edukacji matematycznej, polonistycznej,
plastycznej itp. poprzez zabawy związane ze skarpetkami.,,Fajnie jest tak przez
kilka dni nie pisać w ćwiczeniach” - powiedziała jedna z uczennic . Ważna w
tych zajęciach była praca zespołowa.
Taka zmiana w nauczaniu bardzo pozytywnie wpłynęła na szkolne dzieci pomysłodawczyni – pani Anny Karszni-Żukowskiej. Podjęte działanie stało się inspiracją „Budzącej się Szkoły”” i zostało
opublikowane na ogólnopolskich forach.
27 października w ramach Akademii
Rodzica odbył się „Wieczór gier logicznych”. Rodzice wraz z pociechami
poznawali gry planszowe rozwijające
nie tylko logiczne myślenie, ale również spostrzegawczość, refleks i wyobraźnię. Wieczór przeprowadzony
został dzięki udziałowi naszej szkoły
w programie mPotęga. Ze środków
przyznanych na nasz projekt mSmart
zakupione zostały gry, które pomagają

rozwijać myślenie matematyczne, logiczne i strategiczne.
Najwięcej zwolenników znalazła gra
Club 2%. Jest to wciągająca zabawa
dla całej rodziny. Inspiracją powstania
gry Club 2% było zastosowanie tej samej metody rozumowania, która jest
podstawą zagadki Einsteina (Podobno
Albert Einstein powiedział, że tylko 2%
ludzi potrafi ją rozwiązać). Club 2% stawia przed graczami ekscytujące zagadki,
które zachęcają do logicznego myślenia
krok po kroku.
Wśród gier z cyklu SmartGames dużą popularnością cieszyły się gry: Kwadrylion,
Antywirus, Pingwiny, Czerwony Kapturek
i Dżungla. Była też grupa wielbicieli gry
Cluedo. Wśród naszych zdobyczy znalazły się trzy, ekskluzywnie wydane gry firmy Gigamic: Quarto! - wciągająca gra logiczna trochę przypominająca zasadami
stare „kółko i krzyżyk”, Quoridor, Pylos.
Dlaczego warto grać w gry planszowe?
Nie tylko bawią, ale w jednakowym
stopniu rozwijają wyobraźnię oraz uczą
– przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za
nie. Rozwijają umiejętności społeczne i
interpersonalne. Gry planszowe uczą zasad współzawodnictwa. Wieczór był bardzo udany. Zarówno dzieci jak i rodzice
bawili się wyśmienicie.
Gala Wszystkich Świętych -Gdzie można było spotkać postacie świętych?
Święci Patryk, Kinga, Maksymilian Kolbe,
Jan Paweł II, Mikołaj, Krzysztof odwiedzili mury naszej szkoły. Oczywiście nie
osobiście. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych i klas VII SP przygotowali stroje
i atrybuty świętych by wcielić się w ich
postacie. Prezentacje okazały się bardzo
ciekawe, nie brakowało elementów humorystycznych, bo święci mieli też poczucie humoru.
Galę Wszystkich Świętych poprzedziło
rozstrzygnięcie Konkursu Różańcowego
„Mój własny różaniec moją nadzieją w
modlitwie”, ogłoszonego w październiku. Pierwsze miejsca (równorzędnie)
przyznano Wiktorii Ossowskiej z kl. IIIE.
Oliwii Misztal z kl. IIIA i Zuzannie Polańskiej z kl. VIIA.
II miejsce przypadło Emilii Wittbrot z
VIIA, a III nagrodzoną pracą była praca
zbiorowa Edyty Sawryckiej, Michała Miklaszewicza i Daniela Duﬀka.

Pozostałe prace uczniów klas VII i klas gimnazjalnych II i III były też bardzo interesujące, a wyróżnienia trafiły do Mai Byczkowskiej kl. IIF, Agnieszki Borkowskiej kl. IIB i
Zuzanny Polańskiej i Emilii Wittbrot (VIIA).
9 listopada 2017r. w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku odbył się XIV Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej.I miejsce wyśpiewały uczennice
klasy artystycznej oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Pogórzu Zwycięski zespół: Klara Filar, Anna Flatau,
Justyna Gapińska, Matylda Kowalczyk,
Magdalena Mikulska, Wiktoria Ossowska.

rej premiera odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie. I miejsce
zdobyła Zuzanna Polańska z klasy VIIa,
II miejsce Magdalena Mikulska – uczennice klasy artystycznej IIIE oddziału gimnazjalnego prowadzonej przez panią Magdalenę Stenkę, III miejsce Wiktoria Ossowska
również z klasy IIIe, natomiast wyróżnienie
zdobyła Justyna Gapińska także uczennica klasy IIIe. Ostatnie tygodnie były niezwykle pracowite dla uczennicy z klasy
7a Zuzanny Polańskiej, która reprezentowała szkołę w Pogórzu w kilku konkursach piosenki i powróciła z nich z licznymi
nagrodami i wyróżnieniami - 3 miejsce w
konkursie ogólnopolskim XI Festiwal Piosenki Żołnierskiej, 1 miejsce w XI Miejskim
Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej.
Dodatkowo była główna nagroda orła na

„Piosenki o Polsce” - taki tytuł nosiła I
Edycja Konkursu Wojewódzkiego, któ-
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przeglądzie pieśni patriotycznej - reprezentacja na konkursie ogólnopolskim w
Warszawie przed Prezydentem RP.

ZESPÓŁ SZKOLNOPRZEDSZKOLNY W MOSTACH
Uczennica Szkoły Podstawowej w Mostach
– Zuzanna Kałaska zakwalifikowała się do
projektu „Zdolni z Pomorza – powiat
pucki” realizowanego w roku szkolnym
2017/2018,
współfinansowanego ze
środków Unii
Europejskiej
w
ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Wo j e w ó d z twa Pomorskiego na lata
2014 – 2020
w
obszarze
kompetencji
społecznych.
Gratulujemy!

MIKOŁAJKI ZE SZTORMEM MOSTY
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty zapraszają na Mikołajki
ze Sztormem Mosty –
w niedzielę, 3 grudnia
2017 r. od godz 12.00
w Hali Centrum Sportowego Kosakowo
(Gimnazjum) przy ul. Żeromskiego 11.
Orientacyjny plan imprezy (godziny mogą
ulec zmianie!):
12.00 Otwarcie.
12.10 Mecz: Strażacy OSP Kosakowo –
Urzędnicy Gminy Kosakowo.
12.20 Mecz: Aleksander Cybulski-Team –
Oldboye Sztormu Mosty.
12.40 Mecz: Trenerzy Sztormu Mosty –
Oldboye Arki Gdynia.
12.55 Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników.
13.10 Mecz drużyn Junior B.
13.30 Mecz drużyn Junior 2004/05.
14.00 Mecz Rodziców dzieci z roczników
2010-2011.
14.20 Mecz drużyn Junior 2011.
14.40 Mecz drużyn Junior 2010.
15.10 Mecz Rodziców dzieci z roczników
2006-2009.
15.20 Mecz drużyn Junior 2008/09.
15.40 Mecz drużyn Junior 2006/07.
16.20 Zakończenie.

SPORT
GKS SZTORM MOSTY:
ZAKOŃCZENIE RUNDY JESIENNEJ
Runda jesienna sezonu 2017/2018 dobiegła końca. Piłkarze Sztormu Mosty na
półmetku zmagań uplasowali się dokładnie pośrodku tabeli: podopieczni Aleksandra Cybulskiego zajmują w V lidze 8.
miejsce.
W ostatnim wyjazdowym spotkaniu
tego roku, 5 XI na Narodowym Stadionie
Rugby w Gdyni, Sztorm Mosty przegrał
1:4 z rezerwami Bałtyku Gdynia. Mimo
iż gospodarze wzmocnieni byli kilkoma
zawodnikami III-ligowej, pierwszej drużyny, w meczu nie brakowało okazji bramkowych z obu stron. Ostatecznie jedyną
bramkę dla Sztormu, z rzutu karnego
zdobył Karol Szumotalski. Sztorm Mosty
nie zawiódł w dwóch ostatnich meczach
przy Złotych Piaskach w Kosakowie: 28 X
i 11 XI pewnie pokonał wyżej notowaną
Polonię Gdańsk i zamykającą tabelę Kamionkę Sopot. Oba spotkania zakończyły
się zwycięstwami po 3:0. W meczach tych
raz do bramki rywali trafił Kajetan Wojciechowski, a aż 5 goli zdobył najlepszy

strzelec Sztomu – Jacek Pieprzyk, który w
tym sezonie zgromadził już 10 bramek.
Znakomicie zakończyli rok juniorzy B1
(2002/2003) Sztormu Mosty: zespół w
lidze odniósł 9 zwycięstw, 3 remisy i doznał tylko 1 porażki, a w tabeli ma 2 pkt.
przewagi nad kolejnymi: Koroną Żelistrzewo i Iskrą Gdynia. Nie gorzej spisują się
młodzieżowcy E2 rocznika 2008/2009:
zespół w tej rundzie nie doznał porażki;
z 11 zwycięstwami i 1 remisem wyraźnie
przewodzi w tabeli, wyprzedzając Orlęta
Reda, Lidera Dębogórze, AP Dąbrowę i Pomorzanina Gdynia.
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XII GMINNE BIEGI Z OKAZJI 99. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada na ścieżce pieszo-rowerowej w Kosakowie odbyły
się XII Gminne Biegi z okazji 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. W tegorocznym biegu OPEN na dystansie 5 km
atrakcją była trasa prowadząca po terenie lotniska cywilnego
Gdynia-Kosakowo. Bieg ten otworzył wystrzałem Wójt Jerzy Włudzik.
W bieżącym roku biegi ukończyło łącznie 314 zawodników, co jest
dotychczasowym rekordem w historii Biegów Niepodległościowych,
organizowanych w Kosakowie. Biorąc pod uwagę fakt, iż tegoroczne
biegi odbyły się w najtrudniejszych od 12 lat warunkach pogodowych,
można to uznać za niebywały sukces i śmiało stwierdzić, iż bieganie
ma z roku na rok coraz większą rzeszę wiernych fanów.
Zawody zostały przeprowadzone w 6 kategoriach wiekowych z
odrębną klasyfikacją kobiet i mężczyzn i w kat. OPEN odrębną
klasyfikacją dla mieszkańców Gminy Kosakowo. Nagrody
przyznawane były dla najlepszych od I do VI miejsca w kategoriach
dzieci i młodzieży.
Pierwszych trzech zawodników w kategorii Open na dystansie 5
km otrzymało oprócz nagród rzeczowych, bony upominkowe na
zakup odzieży sportowej. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
pamiątkowe medale, a po sportowych zmaganiach czekała na nich
ciepła herbata i kawa oraz rogale świętomarcińskie.
W biegu głównym OPEN na dystansie 5 km – pierwszy linię mety
przekroczył Michał Olejnik z Gdyni, Paweł Miziarski z Redy – wbiegł
na metę jako drugi, a trzecie miejsce zajął Michał Szulc z Bolszewa.
Wśród kobiet, trasę najszybciej pokonała Małgorzata Tuwalska z
Gdańska, drugie miejsce zajęła Elżbieta Tuwalska z Gdańska, trzecie
Joanna Dobrowolska z Redy.
W klasyfikacji OPEN Gminy Kosakowo wśród kobiet: 1. miejsce:
Sylwia Bazan, 2. Izabela Bieszke, 3. Aleksandra Beczek. Mężczyźni
z gminy Kosakowo: 1. Fabian Różak, 2. Mariusz Kamiński, 3. Paweł
Podolak.
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów imprezy: Gminę Kosakowo, Trefl, ALOHA, Pure

Jatomi, Zielona Wyspa, GAZ-SYSTEM, Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Nagrody wręczali: Wice Wójt Marcin Majek, Przewodniczący Rady
Gminy Marcin Kopitzki, Michał Przysiecki z Instytutu Pamięci
Narodowej z Gdańska oraz pracownicy Referatu ds. Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Urzędzie Gminy Kosakowo.
Organizatorzy dziękują za pomoc Straży Gminnej, pracownikom
PEKO, ochronie Fortis Security i wolontariuszom z Yacht Club Rewa
wraz z Januszem Frąckowiakiem na czele, Sołtys Ewie Purskiej,
Arlecie Wesołowskiej, Barbarze Baranowskiej wraz z młodzieżą,
Justynie Pilińskiej, Ewie Kreft, Paulinie Tomeczkowskiej, Dariuszowi
Lieske oraz Jackowi Tomaszewskiemu z TV Kosakowo, który
ryzykując zamoknięcie kamery, upamiętniał dla Państwa całość
imprezy. I wszystkim innym, którzy w tych ekstremalnie trudnych
warunkach pogodowych pomagali nam w przeprowadzeniu tego
wyjątkowego wydarzenia.
Podziękowania dla Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo oraz
Dowódcy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego za pomoc w organizacji
biegu po terenie lotniska. Pełne wyniki na stronie, pod linkiem:
Dorośli:https://elektronicznezapisy.pl/event/2141/results.html
Dzieci: https://elektronicznezapisy.pl/event/2142/results.html
Zdjęcia: Daria Szyca

NABORY DO GRUP MŁODZIEŻOWYCH GKS
SZTORM MOSTY
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabory do zespołów młodzieżowych. Kontakt i zapisy możliwe są u trenerów poszczególnych roczników:
2004-2005 – tr. Tomasz Tuttas, tel. 692-097-257,
2006-2007 – tr. Adam Mackiewicz, tel. 660-819-182,
2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606-230-977,
2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650,
2011-2012 i młodsi – tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212.
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STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
Stowarzyszenie Port Mechelinki zajmuje 2 miejsce w cyklu regat o Puchar Kaszub w
klasyfikacji Generalnej Klubów. Od czerwca do września żeglarze z Mechelinek brali
udział w Pucharze Kaszub. Łącznie klub reprezentowało blisko20 dzieci w wieku
7-12 lat. Najwięcej punktów Klub zdobył w Stężycy gdzie zawodnicy zdobyli całe
podium. Pierwszy raz w historii jedna z edycji tego prestiżowego cyklu odbyła się
nad morzem, właśnie w Mechelinkach. Na starcie stanęło około 100 zawodników w
wieku od 6 do 60 lat. Na swoich wodach debiutował Radek Szczepaniak, wychowanek klasy żeglarskiej w SP im. Piotra Dunina w Mostach. Radek ukończył regaty na
2 miejscu w grupie „ 0 „ ( najmłodsi ). W Ostrzycach wygrał natomiast mieszkaniec
Mostów Konrad Kunc
również uczeń tej szkoły. Pozostałe edycje odbyły się w Chmielnie,
Gowidlinie,
Stężycy,
Kartuzach, Ostrzycach.
Partnerami całego cyklu
były między innymi : Pomorska Federacja Sportu, Urząd Marszałkowski,
Marszałek Województwa Pomorskiego oraz
Gminy w których odbywały się regaty.

ZAKOŃCZENIE SEZONU
STOWARZYSZENIA PORT
MECHELINKI

W ostatni weekend października Stowarzyszenie Port Mechelinki oraz Yacht Klub Mechelinki uroczyście zakończyli sezon żeglarski 2017 oraz Program Edukacji Morskiej i
Żeglarskiej w Gminie Kosakowo. Był to czas
podsumowania i rozliczenia tego co udało
się zrobić w tym roku. Sezon był bardzo pracowity. Jest się czym pochwalić. Między innymi regaty Pucharu Kaszub organizowane
w Mechelinkach oraz 2 miejsce w klasyfikacji
klubów w tym cyklu. Jednak na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Wielu zawodników otrzymało wyróżnienia za dobre wyniki
oraz wzorową postawę. Impreza przebiegła
jak zwykle w przemiłej atmosferze dzięki zaangażowaniu wszystkich członków, zawodników i rodziców..
To jednak nie koniec. Żeglarze pracują cały
rok. W planach na zimę między innymi : basen , zajęcia teoretyczne, zajęcia fizyczne,
warsztaty szkutnicze, siłownia dla starszych.

ZAKOŃCZENIE SEZONU YACHT CLUBU REWA 2017
Zakończenie
Sezonu
odbyło
się w sobotę 14
października w
Domu
Kultury
w Pierwoszynie.
Wśród gości pojawili się: Wicemarszałek Senatu
Bogdan
Borusewicz, Starosta
Powiatu Puckiego
Jarosław
Białk,
Prezes Szkolnego
Związku Sportowego Zbigniew Gajewski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Czopek, Wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego oraz
dwukrotny medalista olimpijski Mateusz Kusznierewicz, Wójt Helu Adam Kohnke,
Wicewójt Gminy Wejherowo Maciej Milewski, Wicewójt Gminy Kosakowo Marcin
Majek, a także wielu innych znakomitych osobistości świata sportu i kultury. W
programie imprezy znalazło się: podsumowanie sezonu 2017, plan przygotowań
klubowych na następny sezon, rozdanie nagród, wyróżnień i podziękowań, przerywniki muzyczne. Najlepszym sternikiem roku 2017 został Jacek Ludwiczak, a
załogantem – Filip Frąckowiak. Program artystyczny zapewnił Radosław Milewski
(akordeon), Ryszard Muzaj (gitara, śpiew) i grupa Fucus.
Jak co roku w Gminie Kosakowo wyjątkowo dużo osób uzyskało patenty żeglarza
jachtowego (64) oraz sternika motorowodnego (ponad 90), 256 dzieci uczestniczyło w darmowych zajęciach na salach i pływaniu na łodziach, 7 dzieci pojechało
na bezpłatny obóz narciarski, 8 gimnazjalistów popłynęło w darmowy rejs Pogorią z Gdyni do Talina. Najważniejsze sukcesy sportowe: Krzysztof Stromski zdobył
srebrny medal Mistrzostw Polski oraz drugie miejsce w Pucharze Polski w olimpijskiej klasie FINN, Andrzej Romanowski zdobył trzecie miejsce w Pucharze Polski w
tej samej klasie, srebrny medal w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w klasie
Omega zdobyła załoga Michała Gajdy, na Mistrzostwach Polski w klasie Puck trzy
pierwsze miejsca zajęły załogi Yacht Clubu Rewa. Uroczystość poprowadził niezastąpiony Janusz Frąckowiak.
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MORSUJ Z TICADĄ
O 12.30 zapraszamy i małych i dużych na coniedzielne przyjacielskie
spotkania towarzyskie propagujące zdrowy, zorganizowany, rodzinny
wypoczynek w Mechelinkach.
Wypoczywamy aktywnie morsując, w myśl zasady: „dobre zdrowie
jest wynikiem podejmowania właściwych decyzji we właściwym
czasie”, dlatego jeżeli nawet nigdy nie morsowałeś, nie morsujesz lub
jesteś doświadczonym morsem to przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę,
spróbuj…
W czasie wszystkich naszych „rodzinnych” spotkań w Morskiej
Bazie Szkoleniowej TICADA w Mechelinkach czeka na Ciebie kubek
gorącego napoju i tacka z czymś słodkim do przegryzienia. Słodkości
są najwyższej klasy, zdrowe i bardzo smaczne bo przygotowywane
i przynoszone przez samych uczestników. Wszystko to można
konsumować podziwiając oszołamiające widoki falującego morza,
wdychając rześkie, pełne jodu morskie powietrze i dodatkowo czując
ciepło prawdziwego paleniska, na którym niejedną kiełbaskę można
upiec…
Organizacyjnie rzecz ujmując godzina 12.30 jest
godziną rozpoczęcia rozgrzewki przed zanurzeniem,
więc zapraszamy kilka minut wcześniej, aby się można
było przebrać w naszej ogrzewanej przebieralni,
wybrać i dopasować sobie piankowe buty,
których ilość jest ograniczona, a także potwierdzić
własnoręcznym podpisem chęć uczestnictwa w
aktywnym morsowaniu wpisując swoje podstawowe
dane na wystawioną listę oraz dobrowolnie wesprzeć
naszą wspólną skarbonkę kilkoma złociszami,
które zawsze przeznaczone są na pokrycie kosztów
zabezpieczenia kolejnych spotkań.
Jak się ubrać? Osoby zainteresowane przychodzą
w strojach sportowych, umożliwiających swobodę
ruchów w czasie rozgrzewki (dresy, buty sportowe).
Sugerujemy ubieranie pod strój sportowy strojów
kąpielowych, tak aby zaraz po rozgrzewce szybko
się rozebrać i rozpocząć morsowanie. Wskazane
są również czapki, rękawiczki i jakieś ochraniacze
na stopy, np. obuwie neoprenowe. Wszystko
można wypożyczyć lub zakupić w naszej Bazie w

Mechelinkach. Nie zapominajcie o ręcznikach.
Jak to zazwyczaj wygląda? Zaczynamy rozgrzewką ok. 20 min. (bieg,
ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające), dalej szybkie rozebranie się
aby nie tracić ciepłoty po rozgrzewce i pierwsze zanurzenie i wyjście
z wody, potem kilka ćwiczeń dogrzewających (pompki, przysiady)
i drugie wejście i znowu wyjście i kilka ćwiczeń dogrzewających i
ostatnie trzecie zanurzenie połączone z zabawą w wodzie. Wspólne
zbiorowe zdjęcie, wychodzimy z wody, osuszamy się, przebieramy
się w coś ciepłego i dogrzewamy się gorącym napojem delektując
się słodkościami w cieple prawdziwego paleniska wymieniając się
wrażeniami z współuczestnikami spotkania. Można także zapoznać
się z propozycjami i ofertą aktywnego spędzania czasu zorganizowaną
przez Centrum Nurkowania i Turystyki Aktywnej TICADA przy Morskiej
Bazie Szkoleniowej TICADA w Mechelinkach.
Ile czasu sobie zarezerwować? Spotkania zazwyczaj trwają ok. 2-3
godzin. Motto spotkań brzmi: „UBI TICADA IBI ADVENTUM” (…gdzie
TICADA tam przygoda…)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas:
Ś.p.
Stefan Potrykus z Dębogórza, lat 69
Józef Bullmann z Pierwoszyna, lat 69
Teodora Rechmal z Rewy, lat 95
Józef Czapp z Mostów, lat 76
Stefania Słomińska z Pogórza, lat 98
Marian Nowak z Mostów, lat 61
Jerzy Zalewski z Pogórza, lat 77

- 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 Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
– tel. 606 731 674;
- Gminna Komisja Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk,
tel. 58 665 76 30;
- Biuro Obsługi Interesanta Uego w Dębogórzu
– dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna
Szymborska, tel. 58 679 13 21;
- 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.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.
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IMPREZY

KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO
Data

Godz.

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

GRUDZIEŃ 2017

Nd,
03.12.2017

10:00

Mikołajki ze sportem

Wójt Gminy, GKS
Sztorm Mosty

Hala Sportowa przy
Gimnazjum
w Kosakowie

Pt,
08.12.2017

17:00

Warsztaty ,,A letter to Santa” List do Świętego Mikołaja

Świetlica Sołecka
w Suchym Dworze

Świetlica Sołecka
w Suchym Dworze

Sob,
09.12.2017

11:00

Mikołajki dla dzieci i kiermasz
świąteczny

ZKP o. DębogórzeKosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie

Nd,
10.12.2017

14:00

Mikołajki dla dzieci

Wójt Gminy,
Kosakowskie Centrum
Kultury

Hala Sportowa przy
Gimnazjum
w Kosakowie

Wt,
12.12.2017

17:00

Wieczór Świąteczny i
rozstrzygnięcie XIV Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych

Wójt Gminy,
Biblioteka
w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Czw,
14.12.2017

17:00

Kiermasz Świąteczny i
Koncert Bożonarodzeniowy

ZS-P w Mostach

ZS-P w Mostach

Czw,
14.12.2017

18:00

Spotkanie Adwentowe przy
świecach

ZKP o. DębogórzeKosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie

Pt,
15.12.2017

17:00

Kiermasz Świąteczny

ZSPiSSM w
Dębogórzu

ZSPiSSM w Dębogórzu

Kościół pw. Św.
Apostołów Piotra
i Pawła w Pucku,

15-16.12.2017

-

XII Festiwal Kolęd i Pieśni
Kaszubskich oraz Pieśni
Adwentowej

Chór Morzanie

Nd.
17.12.2017

14:00

XII Festiwal Kolęd i Pieśni
Kaszubskich oraz Pieśni
Adwentowej- przesłuchania

Chór Morzanie

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Nd,
17.12.2017

17:00

XII Festiwal Kolęd i Pieśni
Kaszubskich oraz Pieśni
Adwentowej- koncert
finałowy

Chór Morzanie

Kościół pw.
Podwyższenia Krzyża
Świętego
w Pierwoszynie

Śr,
20.12.2017

16:00

Kiermasz Świąteczny

SP w Pogórzu

SP Pogórze/Kosakowo

23.12.31.12.2017

-

Zimowa Przerwa Świąteczna

-

Szkoły Gminy
Kosakowo

Kościół pw. Św. Leona
Wielkiego
w Wejherowie
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SPALANIE ŚMIECI – ZIMOWY PROBLEM

d wielu lat sezon zimowy nieodłącznie kojarzony jest z nasilonym
problemem zanieczyszczenia powietrza. Gryzący, brunatny dym,
wydobywający się z kominów domków jednorodzinnych jest
niechlubną wizytówką wielu miast i wsi w Polsce. Na szczęście na naszym
obszarze, z racji ukształtowania terenu i silnych wiatrów, nie możemy
narzekać na zjawisko smogu, powszechnego dla południowej części kraju.
Ale mimo to, jakość powietrza, szczególnie lokalnie, pozostawia wiele do
życzenia.

Wprawdzie jedną z metod utylizacji odpadów jest ich spalanie, ale
może się ono odbywać tylko w specjalistycznych instalacjach, osiągających
bardzo wysokie temperatury, dzięki którym szkodliwe związki są
unieszkodliwiane, a wysokosprawne filtry zatrzymują ewentualne
zanieczyszczenia. Zupełnie inaczej wygląda proces spalania w piecach do
domowego użytku. Zbyt niska temperatura spalania sprawia, że i tak już
szkodliwe związki przekształcane są w substancje jeszcze bardziej
niebezpieczne, a brak filtrów pozwala im przedostać się do atmosfery i dalej
do naszych płuc.
Wielokrotnie osoby spalające odpady w domowych piecach bronią
się względami ekonomicznymi lub używają argumentów o niskiej szkodliwości procederu. W rzeczywistości tego
rodzaju praktyki wynikają głównie z niewiedzy. Tam, gdzie „pseudoekonomia” bierze górę nad zdrowym rozsądkiem,
płacić często przychodzi nam później. Efektem wdychania
Statystyki dotyczące chorób wywoływanych przez
zanieczyszczonego powietrza jest całe spektrum chorób, w
zanieczyszczenia powietrza są zatrważające.
tym schorzenia układu oddechowego, krwionośnego
Przyjmuje się, że powodują w Polsce (także
i nerwowego, a także nowotwory.
pośrednio) ponad 40 tys. zgonów rocznie - to ponad
Jeśli nie przekonują nas aspekty zdrowotne, niech do
13 razy więcej niż liczba śmiertelnych ofiar
rozsądku przemówi aspekt finansowy. Zasilanie pieca CO
wypadów drogowych w Polsce tylko w roku 2016!
paliwem niskiej jakości czy też odpadami, niesie za sobą
(dane: GUS i Europejskiej Agencji Środowiska).
ryzyko awarii (pożar, czad) oraz znacząco skraca żywotność
instalacji, w tym przewodów kominowych, które ulegają zapychaniu oraz korozji. W konsekwencji narażamy się na
niebezpieczeństwo zatrucia, pożaru oraz dodatkowych kosztów remontu instalacji czy jej wymiany. Ponadto, zgodnie
z ustawą o odpadach (art. 155, art. 191), osoba spalająca śmieci w piecu podlega karze grzywny wysokości 500 zł
(a w szczególnych przypadkach nawet do 5000 zł, karze aresztu lub pozbawienia wolności do lat trzech).
Zadbajmy o siebie, zadbajmy o środowisko – nie trujmy i nie pozwalajmy się truć innym!

