
Gmina Kosakowo poszerzyła obszar stałego monitorin-
gu wizyjnego. Od nowego roku zostały też wprowadzo-

ne nowe procedury obsługi i utrwalania zapisów z kamer 
gminnych, które pozwolą na ich udostępnienie uprawnionym 
organom. Zapisy będą także wykorzystywane w sytuacjach 
takich zdarzeń, jak bójki, niszczenie i przywłaszczanie mie-
nia, w sytuacjach kryzysowych itp. Monitoringiem objęte są 
newralgiczne w naszej gminie miejsca, jak niektóre drogi, 
ronda, place, place zabaw, Szkoła Podstawowa i dworek w 
Mostach, świetlica i staw w Dębogórzu. Głównym operato-
rem systemu jest Straż Gminna w Kosakowie. Zapisy z kamer 
będą mogły być udostępnione tylko upoważnionym organom 
i na pisemny wniosek.

Gratulujemy pani Magdalenie Piasecznej, nauczycielce Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu za zajęcie I 

miejsca w wojewódzkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2017 w kategorii 
Nauczyciel Klas IV-VII szkoły podstawowej i gimnazjum, zorganizowanym 
przez Dziennik Bałtycki.

     Gmina monitorowana 
- dla naszego bezpieczeństwa

Nauczyciel na medal
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 
2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub in-

nego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze 
zm.), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, orga-
nizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny 
ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propago-
wać. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizu-
jących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy 
w Polsce w latach 1944-1989. Przywołana ustawa narzuciła 
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dokonania 
zmiany nazw  w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w 
życie (tj. do dnia 2 września 2017 roku). W przypadku niewy-
konania tego obowiązku, wojewoda wydałby zarządzenie za-
stępcze.  

Na terenie wsi Suchy Dwór znajdowała się ulica, której 
patronem był Leon Kruczkowski (1900-1962) – powojen-
ny działacz komunistyczny, członek centralnych organów 
PZPR, Rady Państwa PRL i prezydium komunistycznego FJN. 
Powyższa nazwa, w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
podlegała zmianie jako wypełniająca normę art. 1 w/w 
ustawy.

W związku z powyższym Sołtys i Rada Sołecka Suchego 
Dworu zaproponowała jako nowego patrona tej ulicy Witolda 
Gombrowicza (1904-1969) polskiego powieściopisarza, no-
welistę i dramaturga. Wniosek został pozytywnie rozpatrzo-
ny przez Radę Gminy Kosakowo, która dnia 31 sierpnia 2017 
roku podjęła uchwałę nr XLIV/86/2017 i zmieniła nazwę ulicy 
położonej w Suchym Dworze z Leona Kruczkowskiego na Wi-
tolda Gombrowicza. 

Uchwała weszła w życie 24 stycznia 2018 roku. W związku 

z powyższym informujemy, że zmianie ulega jedynie na-
zwy ulicy, a nie istniejąca numeracja budynków. A ponadto, 
zgodnie z art. 5 w/w ustawy pisma oraz postępowania sądo-
we i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia 
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, 
ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy 
dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat.  
Zmiana nazwy nie ma także wpływu na ważność doku-
mentów zawierających nazwę dotychczasową.

Przypominamy, że zgodnie z art. 47 b ustawy z dnia 
17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartogra iczne (Dz. U. z 2017, 
poz. 2101) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które 
takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszcze-
nia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tablicz-
ki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce 
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę 
ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo 
posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. 
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza 
się również na ogrodzeniu. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 
maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń  (Dz.U.2015, poz.1094 ze zm.) 
kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkow-
nikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w 
odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tab-
liczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub 
placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia 
obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nie-
ruchomości. 

 Uchwała Nr L/130/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
21 grudnia 2017 roku w sprawie: wieloletniej prognozy i-
nansowej gminy Kosakowo na lata 2018 – 2025;
Uchwała Nr L/131/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
21 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2018;
Uchwała Nr L/132/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
21 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia woli współ-
działania Gminy Kosakowo z Gminą Miasta Gdyni w za-
kresie realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu 
drogowego ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Der-
dowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wia-
duktu w ciągu ul. Płk. Dąbka;

Uchwały podjęte na L Sesji Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 21 grudnia 2017 roku
Uchwała Nr L/133/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: upoważnie-
nia Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot. 
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu tery-
torialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy 
finansowe z przeznaczeniem na wspólną realizację za-
dania w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez 
Gminę Kosakowo;
Uchwała Nr L/134/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 
grudnia 2017 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy 
Kosakowo do podpisania umowy dot. współdziałania pomię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia 
Powiatowi Puckiemu pomocy inansowej z przeznaczeniem 
na wspólną realizację zadania w ciągu dróg powiatowych 
przebiegających przez Gminę Kosakowo.

Przypominamy o zmianie nazwy ulicy w Suchym Dworze                                                                                           

z Leona Kruczkowskiego na Witolda Gombrowicza
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 Uwaga – Urząd ma nowy rachunek bankowy

 W naszym urzędzie zapłacisz też 

kartą płatniczą i telefonem

Zwracamy uwagę na zmianę konta 

obsługi bankowej Gminy Kosakowo 

– gospodarka odpadami

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarządzeniem Nr 150/2017 – powołałem komisję egza-
minacyjną dla nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawo-
wej w Dębogórzu, ubiegającego się o awans zawodowy na sto-
pień nauczyciela mianowanego.

2. Zarządzeniem Nr 153/2017 – postanowiłem o niewyko-
naniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Kosako-
wie Gmina Kosakowo (dz. nr 178/20 o pow. 0,1039 ha)

3. Zarządzeniem Nr 157/2017 – ogłosiłem wykaz nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Kosakowo, przeznaczonej 
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 
lat (dz. nr 1035/82 obręb Pogórze o pow. 0,0668 – pow. dzier-
żawy 0,0018ha (z przeznaczeniem na umieszczenie nośnika 
reklamowego)

4. Zarządzeniem Nr 158/2017 – sporządziłem wykaz nieru-
chomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym (dz. nr 1088 obręb Kazimierz o pow. 500 m2)

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. W przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumenta-
cji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia dróg 
na terenie Gminy Kosakowo w miejscowościach: Suchy Dwór, 
Pogórze, Mosty, Pierwoszyno, Dębogórze i Kosakowo zawarto 
umowę z irmą ELDO P.P.H.U. Sławomir Dobryłko z Rewy. War-
tość umowy dla części 1: 7134,00 zł , dla części 2:  8 610,00 zł, 
dla części 3: 8610,00 zł, dla części 4: 7011,00 zł, dla części 5: 
4797,00 zł, dla części 6: 5166,00 zł, dla części 7: 6396,00 zł. 

2. W wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę oświet-
lenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym Dworze- 2 
edycja w części 1-3 zawarto umowę z irmą Volfram z Łebcza. 
Wartość umowy dla części 1 to 28 290,00 zł, dla części 2 to 
30 258,00 zł, dla części 3 to 42435,00 zł. W części 4 zawarto 
umowę z irmą Antex z Mostów. Wartość umowy to 24 258,06 
zł.

3. W przetargu nieograniczonym na Przebudowa ul. Olimpij-
skiej w Mechelinkach wpłynęły 3 oferty. Ofertę z najniższą 
ceną złożyła irma LARO s.c. Strzebielino. Oferowana kwota 
wykonania zamówienia to 371 460,00 zł brutto. 

4. W postępowaniu na Odwodnienie ul. Leśnej w Mostach - sieć 
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej została wybrana oferta 
złożona przez: HYDRO-JUNIOR Krzysztof Zieliński, 84-200 
Wejherowo, Kąpino ul. Wiejska 4/14. Cena ofertowa wykona-
nia zamówienia brutto: 1 476 0000,00 zł. 

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo

w okresie od 1-21 grudnia 2017 r.
Przypominamy, że w związku ze zmianą banku do obsłu-

gi Gminy Kosakowo został utworzony nowy rachunek 
bankowy w PKO Bank Polski SA 

Nr 81 1020 1811 0000 0802 0311 6787 
– dochody jednostki. 

Wpłat gotówkowych należy dokonywać w punkcie ob-
sługi kasowej w/w banku, mieszczącym się w Agencji PKO 
BP SA w Kosakowie na ul. Żeromskiego 34 (Pasaż Morski 
w Kosakowie, przy Biedronce) w godz. od 9-17. Wpłaty na 
rzecz Gminy Kosakowo są w tym banku bezpłatne. 

Prosimy zwrócić uwagę 
w decyzjach podatkowych 

na nowe indywidualne numery kont. 

Informujemy, że w Biurze Obsługi Interesanta Urzę-
du Gminy Kosakowo (na parterze) został urucho-

miony terminal płatniczy, za pomocą którego moż-
na dokonywać płatności (podatki i opłaty) kartą 
płatniczą i telefonem. Zachęcamy do korzystania z tej for-
my płatności. Niezależnie od terminala można bezpłatnie 
wpłacać środki na konto Gminy Kosakowo w Banku PKO SA.  

Informujemy, iż należności gotówkowe z tytułu opłaty za 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy 

dokonywać w oddziale banku PKO Bank Polski SA w Ko-
sakowie (koło Biedronki w Kosakowie) na konto Urzędu 
Gminy Kosakowo:
nr 81 1020 1811 0000 0502 0311 6837.

Płatności od 1.01.2018r. będą dokonywane przelewem na 
nowy indywidualny numer konta, o czym właściciele 
nieruchomości zostali już poinformowani listownie.  

Natężenie ruchu pojazdów w naszej gminie dzięki wy-
budowaniu ulicy Derdowskiego zostało rozładowa-

ne, w porozumieniu z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni 
zmodernizowaliśmy sygnalizację świetlną przy skrzyżo-
waniu z ul. Płk. Dąbka montując nowoczesny sterownik 
co dodatkowo upłynniło przejazd, kolejne planowane 
działania z pewnością wyeliminują trudności na drogach. 
W bieżącym roku planujemy m.in. poszerzenie wlotu w 
ul. Derdowskiego od strony Gdyni.

Budowa ulicy Derdowskiego

upłynniła ruch w gminie Kosakowo
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 Podpisanie umów
o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dnia 11 grudnia 2017 r. 
w Filharmonii Bałty-

ckiej w Gdańsku nastąpiło 
uroczyste podpisanie przez 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego z Bene icjen-
tami umów o do inanso-
wanie wz Działania nr 8.4 
Wsparcie atrakcyjności 
walorów dziedzictwa przy-
rodniczego w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014-2020. 
 Ze strony Gminy Kosa-
kowo Wójt Jerzy Włudzik 
podpisał umowę o do i-
nansowanie projektu pn.: 
Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obszarze Pięli 
Żuławskiej i Zatoki Gdań-
skiej w miejscowości 
Rewa, Gmina Kosakowo 

- przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu, na pod-
stawie której Gminie Kosakowo przyznano do inansowanie 
unijne w wysokości do 80% kosztów kwali ikowalnych tj. do 
kwoty 1,4 mln zł.
 W wyniku realizacji projektu powstaną: zaplecze organi-
zacyjno-socjalne przystani żeglarskiej (tzw. bosmanat) oraz 
zostanie przedłużony istniejący pomost cumowniczy, celem 
zwiększenia ilości korzystających jednostek.
Planowany termin zakończenia realizacji to 2018-2019 r.

 Inwestycja realizowana jest w ra-
mach przedsięwzięcia strategicznego 
Województwa Pomorskiego  „Rozwój 
oferty turystyki wodnej w obszarze Pęt-
li Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

 Umowa o do inansowanie projektu pn.: „Pomorskie tra-
sy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wi-
ślana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Puck” 
została podpisana przez Tadeusza Puszkarczuka – Wójta 
Gminy Puck. Ten projekt partnerski konsoliduje głównie 
działania gmin powiatu puckiego, którego jednym z partne-
rów, obok gmin:  Puck, Krokowa, Miasto Hel, Gm. Jastarnia, 
Miasto Puck, Gm. Choczewo, jest Gmina Kosakowo. O łącz-

nej wartości 14,8 mln zł (9,3 mln do inansowania). Na pod-
stawie której Gminie Kosakowo przyznano do inansowanie 
unijne w wysokości 63,70% kosztów kwali ikowalnych tj. 
ok. 800 tys. zł. W zakresie połączenia projektowanych od-
cinków przewidziano - stworzenie spójnego szlaku rowero-
wego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego, 
która wpisując się w program o zasięgu województwa zakła-
da stworzenie spójnych tras rowerowych łączących ze sobą 
wiele powiatów i gmin, w tym między innymi gminę Kosako-
wo z gminą Puck i M. Gdynia.
 Planowany termin realizacji: 2018 - 2020 r.

 Inwestycja realizowana jest w ra-
mach przedsięwzięcia strategicznego 
Województwa Pomorskiego „Pomor-
skie Trasy Rowerowe o znaczeniu mię-
dzynarodowych R-10 i Wiślana Trasa 

Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią międzynaro-
dowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo .
Szerzej na ten temat w artykule Urzędu Marszałkowskiego: 
https://pomorskie.eu/-/pomorze-zmieni-sie-nie-do-poznania-
ponad-216-milionow-zlotych-na-pomorskie-szlaki-rowerowe-
kajakowe-i-zeglarskie

AKTUALNOŚCI
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DEKLARACJA 
– GOSPODARKA ODPADAMI

ODPADY ZIELONE I CHOINKI

Zgodnie z ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie usta-
wy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanio-

wymi oraz niektórych innych ustaw, a także przepisów Unii 
Europejskiej od 1 stycznia br. tzw. foliówki z tworzywa sztucz-
nego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprze-
daży. Zostały one objęte tzw. opłatą recyklingową, która bę-
dzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie 
jej podstawową opłatą. 
 W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dla mieszkańców Gminy Kosakowo dostęp-
ne są torby ekologiczne wielokrotnego użytku z logo Gmina 
Kosakowo – segreguj odpady. Zachęcamy do skorzystania 
przy okazji wizyty w Urzędzie (pok. 04).  

Tym, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia Dekla-
racji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – przypominamy, że trzeba ją złożyć w przy-
padku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy wymagane 
jest wykazanie rocznego zużycia wody na danej nieruchomo-
ści zamieszkałej za rok ubiegły, tj. 2017 (w przypadku braku 
zmiany podstawy naliczenia opłaty - nie ma obowiązku skła-
dania deklaracji, a opłata wskazana w roku ubiegłym nie ulega 
zmianie). 
 Do końca marca 2017 r. zostanie wysłana do wszystkich 
mieszkańców jednorazowa informacja o kwartalnym wymia-
rze opłaty i terminach płatności. Wpłaty należy dokonywać na 
indywidualne konto podatnika.  
 Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy Ko-
sakowo (pok. 04), za pośrednictwem poczty oraz za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Druk deklaracji 
dostępny w siedzibie Urzędu lub do pobrania ze strony inter-
netowej http://odpady.kosakowo.com/ w zakładce „Druki do 
pobrania”. 
 Zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów według har-
monogramu należy kierować bezpośrednio do działu gospo-
darki odpadami (tel. 58 660 43 46) w terminie do dwóch dni 
roboczych po zaistnieniu zdarzenia za pomocą środków ko-
munikacji tj. telefon, mail, fax bądź osobiście w siedzibie Urzę-
du.  

Odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośred-
nio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z obowiązują-

cym harmonogramem.
 W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 23 lutego) 
właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębior-
stwu wywozowemu wyselekcjonowane z frakcji odpadów zie-
lonych – choinki, poza systemem workowym (zgodnie z termi-
nami odbiorów odpadów segregowanych). Informujemy, że nie 
ma potrzeby ich cięcia i umieszczania w brązowych workach. 

 OPŁATA RECYKLINGOWA 

ZA TORBY FOLIOWE

AKTUALNOŚCI
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 INFORMACJA O PŁATNOŚCI – GOSPODARKA ODPADAMI
Przypominamy o terminach i częstotliwości uiszczania opłat:
- 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.
Można również dokonywać opłat za cały rok z góry.    

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. 

AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH  – zabudowa jednorodzinna  
PLASTIK MAKULATURA SZKŁO BIODEGRADOWALNE 
Miejscowość 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 

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., 

Mechelinki 
Kazimierz  
Dębogórze Wybudowanie 

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.,    

Miejscowość Dzień odbioru  -  środa 
Mosty – pozostałe ulice 
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, 
Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa 

Mechelinki – Dokerów 

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., 

Dębogórze 
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa, 
Dyniowa 

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), 

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., 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., 

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 Dzień odbioru  -  piątek 

Kosakowo – pozostałe ulice 
 

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., 

Pierwoszyno  

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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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kosakowo  
w 2018 roku 

 
  ZABUDOWA WIELORODZINNA 

 

Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych 2 RAZY W TYGODNIU (Poniedziałek i Piątki) 
Shiraz Park I – Czarnieckiego 14 A-F                  Shiraz Park II – Czarnieckiego 16 A-H 
Osiedle Morskie – Kościuszki 24-34                   Osiedle Morskie – Śliwińskiego 2-10 
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 7,9,11              Osiedle Morskie – Śliwińskiego 5 
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 3                        MISTAL 1,2,3,4 
NOWE MORSKIE – Czechowicza 24-30               Osiedle Nadmorskie – Krasickiego 8 ABCD 10 ABCD   

 

Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych 1 RAZ W TYGODNIU  
Pogórze -  Słowackiego 1 -PONIEDZIAŁEK                     Pogórze - Wiejska 123 - PIĄTEK 
Suchy Dwór - Reja 42,44 -PONIEDZIAŁEK                      Pogórze - Abrahama 7  - PIĄTEK                                
Mosty - Wierzbowa 11 - PONIEDZIAŁEK                        Pogórze - Lotnicza 1 - PIĄTEK 
Mosty - Gdyńska 1  - PONIEDZIAŁEK                              Pogórze  - Mauretańska 2-12 - PIĄTEK 
Dębogórze: Pomorska 67A - ŚRODA                                
Dębogórze Wybudowanie: Długa 11 - ŚRODA               

 
 

Odbiór odpadów komunalnych - segregowanych 2 RAZY W TYGODNIU (Poniedziałek i Piątek) 

PLASTIK MAKULATURA SZKŁO BIODEGRADOWALNE 

Shiraz Park I – Czarnieckiego 14 A-F                        Shiraz Park II – Czarnieckiego 16 A-H 
Osiedle Morskie – Kościuszki 24-34                         Osiedle Morskie – Śliwińskiego 2-10 
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 7,9,11                    Osiedle Morskie – Śliwińskiego 5 
Osiedle Morskie – Śliwińskiego 3                              MISTRAL 1,2,3,4 
NOWE MORSKIE – Czechowicza 24-30                    Osiedle Nadmorskie – Krasickiego 8 ABCD 10 ABCD   
 
- odbiór w pozostałych wspólnotach zgodnie z harmonogramem dla zabudowy jednorodzinnej. 

 
 
 
 

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., gestor sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy Kosakowo w miejscowościach Dębogórze, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Rewa, Suchy Dwór,  informuje,                   
że Uchwałą Nr 18/2017 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 4 grudnia 2017 
roku zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr grupy Grupa taryfowa Rodzaj ceny/opłaty Jednostka Cena
 Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1 Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe oraz na cele przeciwpożarowe Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,55
2 Odbiorcy wody na cele produkcji artykułów spożywczych Cena za dostarczoną wodę [zł/m³] 3,57

 Usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków

1 Dostawcy ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej 
(ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe) Opłata za odbiór ścieków [zł/m³] 6,73

 Do podanych cen netto zawartych w tary ie należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
 Zatwierdzone taryfy obowiązują od 11 lutego 2018r. do 9 czerwca 2018r. zgodnie z Ustawą z dn. 27 listopada 2017 r. o zmia-
nie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 
poz. 2180).

AKTUALNOŚCI
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Wspieraj Kaszubszczyznę

Zapraszamy mieszkańców na wirtualny spacer po Gminie Kosako-
wo, możliwy dzięki zdjęciom panoramicznym 360 ° z lotu ptaka 

oraz zdjęciom panoramicznym 360° z ziemi. 
Zamieszczony na stronie gminy w Aktualnościach baner pozwala z 
wysokości 300 m obejrzeć Kosakowo i okolice. Zajrzymy również do 
naszej dziesiątki najchętniej odwiedzanych miejsc, jak rewski cypel, 
klify i pomost w Mechelinkach, pływalnię ... Zachęcamy do odtworze-
nia na stronie głównej www.kosakowo.pl.   

Wirtualny spacer 
po Gminie Kosakowo

Za oknem jeszcze zima, a my myślimy już o 
wiosennych porządkach. Na zdjęciach zamia-

tarka zakupiona przez Gminę Kosakowo, która 
od wiosny będzie dbać o czystość na gminnych 
drogach.

AKTUALNOŚCI

Zamiatarka

Zostaw 1% podatku w Kosakowie
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 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowa-
ny przez Galerię Szperk w Pogórzu przebiegł jak zawsze w rados-
nej i rodzinnej atmosferze. Było wielu mieszkańców, a zespoły 
muzyczne i taneczne, soliści i artyści dołożyli przysłowiową „ce-
giełkę” do wzbogacenia tej cennej akcji charytatywnej. Z licytacji 
udało się zebrać 14,5 tys. zł.
 Złote serduszko nr 1 wylicytował wójt Jerzy Włudzik. Licy-
tację drugiego prowadził zastępca wójta Marcin Majek. Wśród 
prezentujących się zespołów nie zabrakło „Kosakowian” oraz 
silnej grupy z Dębogórza: „Dębogórskich Kwiatków” - zespołu ta-
necznego i chóru z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu. Dziękujemy za zaangażowanie.  
WOŚP: „Rozliczyliśmy już 24. Finał i zaprezentowaliśmy 
wstępne podsumowanie 25. Finału – musicie zobaczyć, jak 
wydaliśmy Wasze pieniądze”. https://www.wosp.org.pl/aktu-
aln.../…/wosp-rozlicza-24-i-25- inal http://nacoidamojepie-
niadze.wosp.org.pl więcej zdjęć: http://gminakosakowo.pl/.../
26- inal-wielkiej0orkiestry-swia.../

W związku z zimą przypominamy, że 
wszystkie służby lokalne: pracow-

nicy socjalni, pracownicy służby zdro-
wia, Straż Gminna i Policja służą pomocą 
osobom, których życie z powodu warun-
ków zimowych może być zagrożone.

 Zwracamy się również do miesz-
kańców z prośbą o wzmocnienie 
opieki domowej nad bliskimi sobie 
ludźmi o ograniczonej samodziel-
ności życiowej, zwrócenie uwagi na 
sąsiadów, jak i zwiększenie stopnia 
wrażliwości społecznej na sytuację 

rodzin lub osób, które mogą być do-
tknięte tragicznymi skutkami zimy. 
Szczególna w tej sytuacji uwaga i 
troska może zapobiec nieszczęś-
ciom, przemarznięciom, bądź 
śmierci. 

 Bliższych informacji udziela: Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fioł-
kowa 2 B, 81-198 Kosakowo, Tel. (58) 
620-82-02 oraz Straż Gminna, Tel. (58) 
620-82-48; 606-428-652, 696-486-517, 
696-486-518, a także Ośrodek Zdrowia 
Kosakowo Tel. (58) 679-13-23.     

Wójt Gminy Jerzy Włudzik, prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-

skiego Oddział Dębogórze- Kosakowo 
Danutą Tocke wraz z współorganiza-
torami zapraszają na Dzień Jedności 
Kaszubów w Kosakowie w dniu 18 
marca br. Uroczystości rozpoczną się o 
9.45 mszą świętą w Kościele św. An-
toniego Padewskiego w Kosakowie. 
Podczas tego święta będzie bicie rekor-
du w jednoczesnym graniu na akorde-
onach oraz w grze w Baszkę.
 Więcej informacji podamy w najbliż-
szym Biuletynie oraz na stronie interne-
towej www.kosakowo.pl 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 UWAGA ZIMA!

Dzień Jedności Kaszubów 

w tym roku w Kosakowie!

26. Finał26. Finał

AKTUALNOŚCI
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Jednym z ostatnich gminnych wydarzeń kulturalnych minio-
nego roku był koncert inałowy Festiwalu Kolęd Kaszub-

skich, organizowanego przez Kaszubski Regionalny Chór „Mo-
rzanie” oraz Wójta Gminy. 
 Novum XI edycji tego Festiwalu stało się wprowadzenie 
pieśni adwentowych - również w języku kaszubskim, jako że 
festiwal odbywał się w czasie Adwentu. Wśród wykonawców 
byli: Chór Lutnia z Luzina, Chór Strzelenka z Tuchomia, To-
warzystwo im Jana Trepczyka z Wejherowa, Chór św. Cecylii z 
Pucka, Zespół Dziecięcy ze Szkoły Podstawowej w Rotmance, 
Zespół „Kosakowianie”,
 Trzydniówkę festiwalowych zmagań z kaszubskimi kolęda-
mi chóry rozpoczęły - jak zwykle - w puckiej farze. Następnego 
dnia chóry gościł w swoich podwojach kościół p.w. św. Leona 
w Wejherowie. Ostatni dzień przesłuchań konkursowych oraz 
koncert inałowy Festiwalu odbyły się w kościele w Pierwo-
szynie.
Jury festiwalowe jak i chętni słuchacze mieli możliwość wy-
słuchania kolęd oraz pieśni adwentowych w różnych aranża-
cjach, różnorodnych stylach i technikach wykonawczych. Jury 
w składzie: prof. Anna Fiebig, dr Michał Kozorys z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku oraz dr Karol Dettlaff jako przedstwiciel 

Urzędu Gminy Kosakowo - wyłoniło następujących zwycięz-
ców Festiwalu: I miejscem uhonorowano chór „Lutnia” z Lu-
zina, II-gim chór „Jubileum” z Żelistrzewa, zaś trzecie miejsce 
przypadło chórowi „Strzelenka” z Tuchomia. 
 Organizacja festiwalu nie byłaby możliwa bez środków uzy-
skach z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Powiatu Puckiego oraz Gminy Kosakowo. Organizatorzy składa-
ją podziękowania Bankowi Spółdzielczemu w Rumi, który - jak 
zawsze - obdarzył organizatora festiwalu - Chór Morzanie życz-
liwym wsparciem, a także proboszczowi puckiej fary – ks. Jerze-
mu Kuncy za ciepłe przyjęcie występujących chórów i przygoto-
wanie dla zmarzniętych śpiewaków ciepłego posiłku. Morzanie 
dziękują także paniom z Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana 
Trepczyka z Wejherowa oraz Dyrektorowi Muzeum Piśmienni-
ctwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie p. Tomaszowi Fopke za 
poczęstunek pysznym ciastem i kawą w Muzeum. Specjalne po-
dziękowania organizator składa również proboszczowi Kościoła 
p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Pierwoszynie- księdzu Stanisła-
wowi Ziółkowskiemu za udostępnienie świątyni na przeprowa-
dzenie kolejnej edycji koncertu galowego Festiwalu. Jak co roku 
śpiewy na chwałę Pana mogły unosić się w dobrej akustyce tej 
pięknej świątyni.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie składa po raz kolejny serdeczne podziękowania 
właścicielom irmy MASTPOL SPÓŁKA Z.O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Państwu Ewie i Kazimierzowi Połcik 
za pomoc i wsparcie pieniężne okazane w okresie świątecznym rodzinom potrzebującym. 

XI Festiwal Kolęd Kaszubskich - za nami

Skwer 
w 

Dębogórzu 

Skwer w Dębogórzu 
przy ul. Pomorskiej z 

pozwoleniem na budo-
wę. W ramach zadania 
powstanie zagospoda-
rujemy tereny zielone, 
powstanie mała archi-
tektura oraz przedłu-
żymy chodnik i ścieżkę 
rowerową przy ul. Po-
morskiej.

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA

AKTUALNOŚCI
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Kosakowskie Centrum KulturyKosakowskie Centrum Kultury
Najlepsze 
życzenia

Z okazji urodzin i sędziwego wie-
ku odwiedziliśmy panie Danutę 

Mikicką i Józefę Piepke z Pierwo-
szyna oraz Mariannę Konicką z Su-
chego Dworu. Były kwiaty i kosze 
ze słodkościami. Gratulacje i życze-
nia składali Ewa Purska sołtys wsi 
Pierwoszyno wraz z radną Wiktorią 
Śliwińską, natomiast jubilatkę z Su-
chego Dworu odwiedzili sołtys Bo-
żena Roszak wraz z zastępcą Wójta 
Marcinem Majkiem. 

W niedzielę 10 grudnia br. do Hali 
Sportowej w Kosakowie przybyło 

mnóstwo milusińskich, by wspólnie z Bał-
wankiem Olafem, Myszką Miki, Śnieżynką 
i wieloma innymi wspaniałymi postaciami 
oczekiwać wizyty Świętego Mikołaja. Za-
bawa zorganizowana przez Wójta Gminy 
Kosakowo Jerzego Włudzika oraz praco-
wite Elfy z Kosakowskiego Centrum Kul-
tury ob itowała w niezliczone atrakcje. 
Dzieci mogły korzystać do woli z dmucha-

nego placu zabaw, tańczyć, bawić się i brać 
udział w konkursach z nagrodami. Każ-
dy z uczestników wydarzenia miał także 
okazję własnoręcznie ozdobić świąteczne 
pierniki oraz skorzystać ze stanowiska 
kolorowania, a także wykonać pamiątko-
wą fotogra ię w specjalnie przygotowanej 
mikołajkowej fotobudce. Zwieńczeniem 
niesamowitej zabawy było przybycie 
Świętego Mikołaja z workiem prezentów 
dla wszystkich dzieci.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie 
w organizacji imprezy 

Firmie Tre l S.A., p. Markowi Lis, p. Andrzejowi Sosnowskiemu
 oraz pracownikom Hali Sportowej w Kosakowie.    

AKTUALNOŚCI

ZABAWA

MIKOŁAJKOWA 2017
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Podczas Wieczoru Świątecznego, któ-
ry odbył się 12 grudnia 2017 r. w Bi-

bliotece, ogłoszone zostały wyniki XIV 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. 
Po raz piąty Konkurs odbywał się w jed-
nej kategorii – szopka rodzinna.
 Jury w składzie: Renata Parzuchow-
ska – przewodnicząca (rękodzieło), 
Małgorzata Balcerowska (malarstwo, 
rękodzieło) oraz Zdzisław Karbowiak 
(malarstwo) zdecydowało przyznać trzy 
miejsca na podium oraz jedno wyróżnie-
nie. Dodatkowo Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik przyznał trzy równorzęd-
ne Nagrody Wójta.
 Oto wyniki:
MIEJSCE I: RODZINA POBŁOCKICH
MIEJSCE II: RODZINA JAŻDŻEWSKICH

MIEJSCE III: RODZINA DOMAŃSKICH
WYRÓŻNIENIE: RODZINA RESZCZYŃ-
SKICH
NAGRODY WÓJTA: RODZINA RESZCZYŃ-
SKICH, RODZINA KLUGA, RODZINA SO-
KOŁOWSKA-DRASZAWKA

Serdecznie gratulujemy!

Ń

Niezwykły wykład 
i wystawa 
podwodnych fotografii 

 Biblioteka zaprasza 
na cykliczne spotkania:

 Biblioteka

Gminna

Biblioteka Publiczna Gminy Kosa-
kowo serdecznie zaprasza na spot-

kanie z Panem Tomaszem Stachurą, któ-
re odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. 
o godz. 17.00 w kosakowskiej książnicy. 
W programie wykład pt. Wyprawy w 
poszukiwaniu ORP „Orzeł” – Santi Od-
naleźć Orła – kontynuacja oraz wysta-
wa podwodnych fotogra ii autorstwa 
Pana Tomasza. 
 Szef projektu - Pan Tomasz Stachu-
ra to jeden z najbardziej aktywnych nur-
ków wrakowych na Morzu Bałtyckim, 
specjalizujący się w podwodnej fotogra-
ii wraków na dużej głębokości. Jest trze-

cim Polakiem, którego zdjęcie tra iło na 
okładki zagranicznych wydań magazynu 
„National Geographic”. Zdjęcie, które za-
chwyciło świat, to mozaika (składająca 
się z ok. 650 zdjęć zrobionych na dnie 
Bałtyku) zatopionego w XVI wieku słyn-
nego szwedzkiego okrętu Mars. Spore 
grono naszej lokalnej społeczności mia-
ło już okazję poznać Pana Tomasza Sta-
churę podczas spotkania w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie 21 kwiet-
nia 2016 r. Niektórzy znają go z czasów, 
gdy był mieszkańcem Mechelinek (przez 
11 lat). 
 Tym razem bohater spotkania opo-
wie o dalszych losach tego niebywałego 
i długofalowego projektu, którego zało-
żeniem jest doprowadzenie do odkrycia 
miejsca spoczynku wraku oraz rozwikła-
nie zagadki przyczyn jego zatonięcia. 

 To wyjątkowe spotkanie oraz wy-
stawa prac odbędą się w Bibliotece w 
Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2A. 

Serdecznie zapraszamy!    

KOSAKOWSKA GRUPA LITERACKA - na najbliższe spotka-
nie zapraszamy 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00. 
Wspaniała atmosfera poetyckiego spotkania – jak zawsze gwa-
rantowana. Zapraszamy wszystkich formalnych i nieformal-
nych członków grupy, jak również wielbicieli literatury bez 
względu na twórczy dorobek czy doświadczenie - wystarczy 
lubić poezję.
KLUB MIłOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH – na kolejne rozgrywki zapraszamy 15 
lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00. Wspaniała zabawa gwarantowana. Mały 
czy duży – każdy mile widziany, można przynieść swoje ulubione gry. 
GRUPA CZYTELNICZA – zapraszamy 1 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00. 
Tytuł książki, która będzie bohaterką najbliższego spotkania zostanie podany nie-
bawem na stronie internetowej biblioteka.kosakowo.eu 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 Rozstrzygnięcie XIV Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych

BIBLIOTEKA
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ZAPRASZAMY DO KOSAKOWSKIEGO KLUBU HDK - 
wszystkich krwiodawców, sympatyków i wolontariu-

szy. Jest to pierwsza i jedyna taka grupa na terenie Gminy 
Kosakowo!
 Przeprowadzona w sobotę, 16 grudnia akcja honoro-
wego oddawania krwi w Kosakowie cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem. Do oddania krwi zgłosiło się bli-
sko 70 osób. Niestety, w związku z dostępnymi jedynie 
dwoma stanowiskami poboru udało się zarejestrować 
tylko 40 dawców, z których 26 mogło oddać krew. 

 Wspólnie zebraliśmy 11 
700 ml krwi dla strażaka OSP 
Kosakowo. Radość jest tym 
większa, iż aż pięciu dawców 
oddało krew po raz pierwszy. 
Witamy w rodzinie krwiodawców! 
 Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i do 
zobaczenia! 

Data Ilość osób 
zarejestrowanych

Ilość osób
które 
oddały krew

Ilość osób które
oddały krew 
po raz pierwszy

Podczas
zbiórki 
zebrano

05.01 23 16 4 7 200 ml

12.04 40 27 6 12 150 ml

20.06 26 20 6 9 000 ml

04.09 36 29 9 13 050 ml

04.11 30 23 3 10 350 ml

16.12 40 26 5 11 700 ml

SUMA 195 141 33 63 450 ml

Kosakowski Klub
Honorowego Dawcy Krwi (HDK) 

W 2017 roku odbyło się 6 akcji zbiór-
ki krwi w Kosakowie, co dało łącz-

nie 195 zarejestrowanych osób, z któ-
rych 141 oddało krew. Radość jest tym 
większa, iż 33 osoby zostały krwiodaw-
cami, oddając krew po raz pierwszy. W 
sumie zebrano 63,45 litry krwi! Szcze-
gółowe podsumowanie przedstawia po-
niższa tabela.
 Wszystkim krwiodawcom serdecznie 
dziękujemy za przepełnioną dobrocią 
i wrażliwością postawę, poświęcenie i 
o iarność. Każda kropla bezcennej krwi 
jest źródłem nadziei i życia dla tych, któ-
rzy jej potrzebują. 
 Przedstawiamy terminy, w któ-
rych będzie przeprowadzana zbiór-
ka krwi w Kosakowie w 2018 roku:
13.02.18 r. - wtorek, 13.04.18 r. - pią-
tek, 19.05.18 r. - sobota, 13.06.18 r. 
- środa, 11.08.18 r. - sobota, 11.10.18 
r. - czwartek. Zbiórki odbywać się będą 
na parkingu przed Urzędem Gminy w Ko-
sakowie. Wszystkich honorowych daw-
ców oraz osoby chcące oddać krew po 
raz pierwszy już dzisiaj zapraszamy do 
wsparcia zbiórki.     

Podsumowanie roku 2017 klubu HDK

AKTUALNOŚCI
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Rewa
 5 stycznia br. odbył się w Rewie, 
tradycyjny już, bal integracyjny z okazji 
„Karnawału Seniora”. Ponad 100 osób 
bawiło się we wspaniałej atmosferze 
w pensjonacie Rewa. Tradycją tego 
spotkania jest uhonorowanie tytułem 
Przyjaciela Rewy osób najbardziej ak-
tywnych w naszym sołeckim życiu. W 
tym roku tytuł otrzymali Pani Anna 
Bladowska oraz Państwo Joanna i 
Jarosław Daleccy. Królową i królem 

balu ponownie zostali wybrani Pani 
Irena Sędek oraz Pan Leon Czoska. 
Dziękuję również gospodarzom Pań-
stwu Bożenie i Jerzemu Olszewskim za 
wspaniałe przygotowanie uroczystości 
a wszystkim przybyłym za obecność.

Kosakowo
 20 grudnia odbyła się w parafii pw. 
św. Antoniego Padewskiego msza św. w 
intencji mieszkańców Kosakowa, która 
rozpoczęła coroczne spotkanie opłat-
kowe mieszkańców, zorganizowane 
przez Sołtysa Andrzeja Śliwińskiego. 
Uczestniczyli w nim mieszkańcy, radni 
gminy Kosakowo, zastępca wójta Mar-
cin Majek, proboszcz parafii ks. kan. 
Jan Grzelak.
 Zebranych powitał Andrzej Śliwiń-
ski, który wyraził wdzięczność osobom 
pomagającym w organizacji wigilii: 
Państwu Grażynie i Ireneuszowi Goc-

łowskim, Małgorzacie Bławat, Olimpii 
Nadolskiej oraz Marii i Aleksandrze 
Śliwińskim.
 Z rozpoczęciem spotkania opłat-
kowego Ksiądz proboszcz przekazał 
wiele pouczających myśli i udzielił 
błogosławieństwa. Następnie przeła-
mano się opłatkiem, składając sobie 
świąteczne życzenia. Zapanowała miła, 
świąteczna atmosfera, uroczysty pełen 
serdeczności i radości nastrój, w tym 
poczęstunek i rozmowy oraz wspólne 
śpiewanie najpiękniejszych polskich 
kolęd.

Pierwoszyno

 15 grudnia w Gminnym Domu Kultu-
ry w Pierwoszynie odbyło się spotkanie 
opłatkowe mieszkańców Pierwoszyna 

zorganizowane przez panią sołtys Ewę 
Purską wraz z radą sołecką. Kolędy za-
śpiewał zespół „Kosakowanie”, a wiersze 
swojego autorstwa wyrecytowała radna 
Wiktoria Śliwińska. Była świąteczna at-
mosfera, czas życzliwości, re leksji oraz 
zadumy. 

Dębogórze

 Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogó-
rze wraz z Polskim Związkiem Emery-
tów Rencistów i Inwalidów zapraszają:
1/ 8 lutego na wieczorek z okazji 
Tłustego Czwartku, który odbędzie 
się w Domu Kaszubskim w Dębogó-
rzu od godziny 17;00 do 19;00. Będzie 
lampka wina oraz pączki.
2/ 8 marca na godzinę 17;00 również 
do Domu Kaszubskiego w Dębogórzu 
na wieczorek z okazji Dnia Kobiet. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY    

 Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów O.R. PUCK zaprasza-
na turnusy rehabilitacyjne: 
1. Odessa – sanatorium „Biała Akacja” 
w terminie 26.05-10.06.2018r. – cena 
580 PLN+ 330 Euro
2. Tryskawiec – sanatorium „Południo-
wy” w terminie 26.03-07.04.2018r. – 
cena 420zł +290 Euro
Informacje pod nr. telefonu 501 293 
255 lub 501 012 844

p y

Z życia

sołectw

Z ŻYCIA SOŁECTW
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Z życia

szkół

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

W Checzy Nordowych Kaszubów w 
Kosakowie odbyło się podsumo-

wanie tego projektu. Efektem całorocz-
nej pracy uczestników projektu było 
wydanie książki z bajkami, których auto-
rami są uczniowie klas II-VII. Dzieci wy-
konały również ilustracje do bajek oraz 
nagrały teksty na płytę CD. Płyta jest 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Bajki na fali
dołączona do każdej książeczki. Podczas 
podsumowania, zaproszeni goście obej-
rzeli krótką prezentację multimedialną 
przedstawiającą przebieg innowacji na 
przestrzeni całego roku, a także wysłu-
chali jednej z bajek znajdujących się w 
książeczce, czytanej przez jej autorki. 
Jedna opowieść została wysłuchana z 
płyty CD. Na koniec jedna z grup uczest-
nicząca w projekcie przedstawiła swój 
utwór pt. „Sztorm na morzu” w formie 
krótkiej inscenizacji. Zaprezentowane 

utwory zostały bardzo ciepło przyjęte 
przez rodziców i gości zaproszonych na 
uroczyste podsumowanie. Dzięki współ-
pracy z Urzędem Gminy w Kosakowie, 
panem Wójtem Jerzym Włudzikiem, 
Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim i 
Bankiem Spółdzielczym Rumia o/Kosa-
kowo, dzieci biorące udział w innowacji 
otrzymały upominki. Materiał z podsu-
mowania innowacji można obejrzeć na 
TV Kosakowo. Dyrekcja szkoły i opie-
kunki innowacji dziękują za współpracę.

Oddziały Zerowe ze Szkoły Podstawowej w Mostach zapre-
zentowały społeczności szkolnej wyjątkową książkę. Jest 

to historia o pluszowym misiu Piotrku, którym opiekują się 
grupy 0A i 0B. Bohater jest mały, sympatyczny; nosi dumnie 
koszulkę z herbem szkoły. Ów miś, napisał list do starszych 
kolegów i koleżanek z klas I-III, w którym poprosił o wymy-
ślenie historii, które mogłyby mu się przydarzyć w szkole. 
Uczniowie spisali się na medal, więc w krótkim czasie zgroma-
dziliśmy bogaty materiał literacki. Opowiadania były bardzo 
ciekawe i co ważne, tworzyły spójną całość. Książka zawiera 
także ilustracje wykonane przez dzieci. Do każdej, niezwykłej 
przygody są przyporządkowane różne zadania, które należy 
wykonać - ugotować zupę, zadzwonić dzwonkiem, czy ożywić 
śpiącego rycerza, ale wszystkiego nie możemy zdradzić. Jeśli 
ktoś chciałby przeczytać tę niezwykłą interaktywną książkę, 

zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Mostach. Może w przy-
szłości, pojawią się kolejne części „Misia Piotrusia”.

Dzień Pluszowego Misia

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Warsztaty 
tworzenia książeczek
do czytania 
uczestniczącego 

14 listopada odbyły się w naszej szkole 
warsztaty dla dzieci z klas integracyjnych. 
Uczniowie mieli okazję w grupach stworzyć 
książeczki o tematyce jesiennej, mogące po-
służyć między innymi do czytania uczestni-
czącego.
 Czytanie uczestniczące, nazywane ina-
czej aktywnym czytaniem, to nic innego jak 
wspólne czytanie książeczek z aktywnym 

zyta była pełna niespodzianek. Dzieci 
miały okazję obejrzeć z bliska bakterie 
zaplombowane w specjalnych pojemni-
kach. Poznały wygląd gronkowca i pa-
ciorkowca. Uczniom bardzo podobały 
się mikroskopy, które przemieniły salę 
w prawdziwe laboratorium. Na koniec, 
sami mogli wyhodować bakterie i spraw-
dzić w czym - w jogurcie słodkim, ke irze 
czy jogurcie naturalnym jest najwięcej 
„dobrych” bakterii. Podczas drugiej czę-
ści spotkania, dzieci zapoznały się ze 
specy iką pracy pielęgniarki, obejrzały i 
przetestowały różnego rodzaju akceso-
ria. Ta wizyta na długo pozostanie w pa-
mięci. Dzieci przekonały się i zobaczyły 
pod mikroskopem, dlaczego tak ważne 
jest częste mycie rąk.

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

III Weekend z nauką
Lekcje myślenia 

Za nami już III Weekend z nauką i nie-
stety ostatni w tym roku szkolnym. We 

Władysławowie w dniach 8-10 grudnia 
rozwijaliśmy zdolność do integrowania in-
formacji na przykładzie „Lekcji myślenia”. 
Nauczyciele: pani Małgorzata Pięta oraz 
pani Agnieszka Korczyńska, uczniowie klas 
7: Zuzanna Krupko, Roksana Rogalska, Mi-
chał Pawelec i Oktawian Segieda zostali po-
dzieleni na trzyosobowe zespoły. Wszystkie 
zespoły brały udział w „lekcjach myślenia”, 
a były to : łamigłówki, szyfry oraz szachy. 
Ciężka zespołowa praca opłaciła się. W ka-
tegorii „uczniowie”, na 12 drużyn zwyciężył 
zespół, w którym znaleźli się Oktawian Se-

udziałem dzieci. Budowane jest wtedy wspól-
ne pole uwagi z czytającym, dziecko uczy się 
być sprawcą w danej sytuacji. Ponadto pod-
czas aktywnego czytania możemy używać 
różnego rodzaju rekwizytów, co dodatkowo 
umożliwi wielozmysłowe poznawanie świa-
ta. 
 Celem warsztatów było przede wszyst-
kim promowanie twórczości powstałej ze 
współpracy dziecka z nauczycielem oraz 
między dziećmi. Dodatkowo przyczyniły się 
one do pobudzania inwencji twórczej, wy-
obraźni i fantazji. Podczas wspólnej pracy 
i zabawy powstało pięć książeczek: owo-
ce, ubrania, pogoda, kolory i warzywa. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
owocną współpracę i gratulujemy efektów! 
Zespół nauczycieli wspomagających i terapeu-
tów.

Oko w oko 
z bakteriami

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mo-
stach wzięły udział w zajęciach do-

tyczących tajemniczego świata bakterii, 
poprowadzonych przez Państwo Grin-
holc, rodziców jednej z uczennic. Wi-

gieda oraz Zuzanna Krupko, natomiast VI 
miejsce zajęła drużyna z Roksaną Rogalską. 
W kategorii „nauczyciele”: pani Małgorzata 
Pięta zajęła ze swoim zespołem III miejsce. 
 Największe zainteresowanie budziły 
szachy, gdzie udało się poznać podstawowe 
zasady tej gry. W sobot wieczorem można 
było się zrelaksować, grając w gry, bilard a 
także biorąc udział w karaoke. Udział na-
szej szkoły był możliwy w ramach progra-
mu Zdolni z Pomorza, realizowanego przez 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. 
Sponsorem wyjazdu była Grupa LOTOS 
S.A., partner programu od kilku lat.

Wojewódzki Konkurs 
„Historia 
nagród Nobla” 

Udział w nim wzięły Natalia Gruszyń-
ska, Oliwia Kreft oraz Agatka Sze ka. 

Finał składał się z etapu pisemnego i ust-
nego. W pierwszej części uczestniczyło 
51 uczniów z klas VII szkół podstawo-

wych oraz klas II-III gimnazjum. Do dru-
giego etapu dostało się 10 osób. Jednej z 
naszych uczennic zabrakło tylko 1 pkt., 
żeby przejść do części ustnej! Dziew-
czynom gratulujemy występu i życzymy 
sukcesów w kolejnych konkursach.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Finał akcji 
„Świąteczna paczka”

Jak co roku społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Pogórzu włączyła się do akcji 

pomocy. Udało się zakupić pralkę, ubrania, 
potrzebne produkty chemiczne, panele na 
podłogę, a uczniowie klasy 1b przekaza-
li wraz z rodzicami prezenty dla rodziny. 
Spełniły się marzenia pewnej rodziny i 
uczyniono nadchodzące święta niezwy-
kłym czasem. Dyrektor Szkoły wraz z pa-
nią Elizą Filipowicz kierują do wszystkich 
ogromne wyrazy wdzięczności.

Jasełkowy 
Teatr Cieni

 20 grudnia 2017 r. w Kosakowie wy-
stąpił Jasełkowy Teatr Cieni. Stworzyli go 
uczniowie klas siódmych. Słowa zostały 
zastąpione przez wyraziste gesty, ruch i 
mowę ciała. Kolejne obrazy w postaci cieni 
ukazujące się na białym materiale ilustro-
wały sceny związane z bożonarodzeniową 
tradycją. W tle mogliśmy usłyszeć nastro-
jową muzykę. Nie mogło obyć się bez ko-
lęd śpiewanych na żywo. Na scenie zade-
biutowała Lena Gryczewska z klasy 4b. W 

jej wykonaniu usłyszeliśmy kolędę „Gdy 
śliczna Panna”, zaś Zuzia Polańska od-
śpiewała po mistrzowsku „Samotność w 
samotności” i „Noel”. Swoje cienie „użyczy-
ły” uczennice klasy 7b: Kornelia Krysiak, 
Emilia Bobrowska, Ola Śmieszek i Kinga 
Mleczek. Było nastrojowo i wzruszająco, a 
wszystko dzięki paniom Joannie Napierale 
i Danucie Narewskiej. 

Misie do karetek
pogotowia 

Uczniowie z Pogórza uczestniczyli w 
akcji „Misie do karetek pogotowia”. 

W akcji charytatywnej niesienia pomo-
cy dzieciom, które muszą jechać karetką 
pogotowia ratunkowego w chorobie lub 
po wypadku wzięło udział 82 uczennic i 
uczniów klas gimnazjalnych (II i III) i klas 
IV-VII szkoły podstawowej. Chodziło w 
tym wszystkim o to by oszczędzić stresu 
maluchom, którym życie i zdrowie ratuje 
pogotowie ratunkowe. Pluszaki pomagają 
dzieciom opanować ból, oswoić się z ka-
retką, ze szpitalem. Na apel szkoły napły-
nęły liczne dary. Misie maskotki zostały 
przekazane przez przyjaciół naszej szkoły, 
państwo Joannę i Macieja Nikielskich - dy-
rekcji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. 
Serdecznie dziękujemy!

Tak, pomagam

Wolontariusze z drugich i trzecich klas 
gimnazjalnych SP w Pogórzu po raz 

kolejny zaangażowali się w ogólnopolską 
akcję zbiórki żywności na rzecz Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. Uczniowie 8 i 9 
grudnia 2017r. zbierali produkty żywnoś-
ciowe z długim terminem przydatności na 

terenie sklepu sieci Biedronka w Kosako-
wie. W akcji ,,Tak, pomagam!” uczestniczy-
ło około 40 wolontariuszy z naszej szko-
ły, którzy chętnie i z entuzjazmem nieśli 
pomoc biednym oraz potrzebującym. 
Zebrane produkty zostały przekazane Pa-
ra ialnemu Kołu Caritas w Pierwoszynie. 
Dzięki żywności zostanie przygotowana 
wieczerza wigilijna dla najuboższych oraz 
paczki z żywnością dla ubogich rodzin. 
Szczególne podziękowanie kierujemy do 
Rodziców, którzy wyrazili zgodę na udział 
swoich dzieci w akcji ,, Tak, pomagam’ . 
Dziękujemy również wszystkim wolonta-
riuszom, którzy poświęcając swój wolny 
czas pokazali, że nie jest im obojętny los 
człowieka potrzebującego. Koordynato-
rem akcji była p. Maria Hinca, katecheta. 

Wernisaż 
na rzecz hospicjum

W szkole można było zobaczyć piękne 
obrazy wykonane przez rodziny. Ze 

sprzedaży choinek z konkursu ,,Świątecz-
na choinka” oraz aniołków z masy solnej 
wykonanych przez uczniów i panie że 
świetlicy zebrano sporą sumkę. Za pieniąż-
ki zakupiono 96 szt mleka, 61 sztuk masła 
i 3 duże oleje dla Hospicjum. Koordynator-
kami akcji były panie Anna Karsznia – Żu-
kowska oraz Agnieszka Luniak-Laska.    

Akcje charytatywne 
samorządu 
uczniowskiego 

W okresie przedświątecznym. Zbiór-
ka darów dla dzieci z Aleppo za-

owocowała 10 workami o pojemności 
80 litrów wypełnionymi po brzegi za-
bawkami. Wymagało to aż dwóch trans-
portów samochodem osobowym do 
miejsca docelowego zbiórki Fundacji 
Polskiego Korpusu Pokoju. Natomiast na 

konto Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca 
Pio wpłaciliśmy kwotę 1 175 zł, którą 
uzyskaliśmy ze sprzedaży pierników.
 Akcja tworzenia i sprzedawania 
własnoręcznie wykonanych kartek bo-
żonarodzeniowych trwała prawie cały 
miesiąc grudzień. Do tego przedsięwzię-
cia niezwykle aktywnie dołączyło do nas 
także nasze dębogórskie przedszkole, 
za co serdecznie dziękujemy. Rezulta-
tem wspólnych starań było przekazanie 
1 000 zł na rzecz Hospicjum dla Dzieci 
„Bursztynowa Przystań” w Gdyni, z czego 
ponad połowę kwoty uzbierało właśnie 
przedszkole. W kiermasz kartek świą-

tecznych zaangażowali się także ucznio-
wie spoza Samorządu Uczniowskiego. 
Dziewczynki z klasy szóstej osobiście 
pojechały do gdyńskiego hospicjum dla 
najmłodszych przekazać uzbierane fun-
dusze. Wizyta była ogromnie wzruszają-
ca. Nie obyło się bez łez…
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego, pa-
nie: Anna Frankowska i Anna Wróblewska 
bardzo DZIĘKUJĄ: uczniom, przedszkola-
kom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom, 
pracownikom obsługi i administracji, za 
współpracę, pomoc i zaangażowanie we 
wszystkie akcje, które niosą pomoc cier-
piącym, chorym i biednym dzieciom.

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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 Zapraszamy Państwa 
do udziału w pierw-

szej edycji Biegu Tropem 
Wilczym - Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych na 
terenie Gminy Kosakowo 
4 marca 2018r., start godzina 12:00. 
 Bieg organizujemy we współpracy z 
43 Bazą Lotnictwa Morskiego, Fundacją 
Wolność i Demokracja, pod patronatem 
Instytutu Pamięci Narodowej oddział w 
Gdańsku, dzięki czemu tradycyjny bieg na 
1963 metry (odwołanie do roku, w którym 
zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Fran-
czak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich or-
ganizatorów - przebiegać będzie po terenie 
Lotniska Wojskowego ze startem i metą w 
Pierwoszynie przy bramie Lotniska, a na 
miejscu imprezy przewidziana jest krótka 
lekcja historii oraz wystawa historyczna.

 Bieg ten jest wydarzeniem bez rywali-
zacji sportowej, może w nim wziąć udział 
każda osoba obywatelstwa polskiego, bez 
względu na wiek, bez przeciwwskazań le-
karskich do uprawiania sportu wytrzyma-
łościowego. Limit przyznanych w tym roku 
miejsc dla Gminy Kosakowo to 130 osób 
– kto pierwszy ten biegnie. W razie bardzo 
dużego zainteresowania biegiem, planuje-
my zwiększyć pulę pakietów startowych. 
Zapisy na stronie: https//elektroniczneza-
pisy.pl/event/2349.html. Każdy uczestnik 
biegu zobowiązany jest do zapoznania się 

z regulaminem biegu umieszczonym na 
www.kosakowo.pl.
 W trakcie pracy biura zawodów w go-
dzinach 10:00-11:30 w dniu imprezy, na te-
renie Lotniska, Dowódca 43 Bazy Lotnictwa 
Morskiego przewiduje atrakcje w postaci 
możliwości zobaczenia z bliska wojskowych 
statków powietrznych.
 Zapraszamy w szczególności mieszkań-
ców naszej Gminy, aby z całymi rodzinami 
przyłączyli się do naszego nowego biego-
wego wydarzenia i spróbowali swoich sił na 
dystansie 1963 metrów.
 Na starcie przewidujemy wykonanie 
pamiątkowego zdjęcia wszystkich biegaczy 
wraz z wojskowymi statkami powietrz-
nymi, które później będzie do pobrania na 
gminnej stronie internetowej. Więcej infor-
macji o wydarzeniu na stronie: http://tro-
pemwilczym.pl.

Gmina Kosakowo żyje siatkówką! W 
roku 2018 w naszej gminie odbędą 

się trzy turnieje siatkówki. Jak co roku w 
połowie maja odbędzie się kolejna edy-
cja plażowego turnieju Kosakowo Vol-
ley. W drugiej połowie lipca odbędzie się 

coroczny turniej siatkówki plażowej w 
Rewie. Nowością będzie pierwszy Kosa-
kowski Turniej Siatkówki Halowej, orga-
nizowany przez Wójta Gminy Kosakowo 
oraz Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo. 
Impreza odbędzie się 10 marca na hali 

sportowej w Centrum Sportowym Kosa-
kowo. Szczegóły dostępne będą na stronie 
Gminy Kosakowo http://kosakowo.pl a 
także na stronie Stowarzyszenia Aktywne 
Kosakowo http://aktywne.kosakowo.com
Zapraszamy.    

Sport
I Kosakowski Turniej 
Siatkówki Halowej 2018

I edycja „Biegu Tropem Wilczym” w Gminie Kosakowo!

SPORT

 NORDIC WALKING - AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO!!!

Na pierwszy rzut oka chodzenie z kijami 
wydaje się banalnie proste, nie wyma-

gające żadnego instruktarzu. Każdy może 
kupić kije i przemaszerować godzinkę w mi-
łych okolicznościach przyrody. Kiedy jednak 
poznamy odpowiednią technikę chodzenia 
z kijami efekty mogą nas bardzo zaskoczyć!
 Większość uważa, że jest to sport tylko 
dla osób starszych, mało aktywnych rucho-
wo. Nic bardziej mylnego! Już po pierw-
szych krokach z zastosowaniem właściwej 
techniki okazuje się, że nie jest to tak prosta 
sprawa, uświadamiamy sobie też jak wiele 
partii ciała jest zaangażowanych w każdy 
ruch. Podczas nordic walking pracują oczy-
wiście mięśnie nóg i pośladków a dodat-
kowo odpychając się kijkami od podłoża, 
wzmacniamy mięśnie obręczy barkowej, 
mięśnie klatki piersiowej, grzbietu i brzu-
cha. Warto zauważyć, że są to partie mięśni, 
które często zaniedbujemy, a które w dużej 

mierze decydują o prawidłowej postawie 
ciała. Wykorzystanie kijków do odpychania 
się od podłoża pozwala też na odciążenie 
stawów. Oznacza to, że możemy ćwiczyć 
prawie tak intensywnie jak podczas biegu, 
nie nadwyrężając przy tym kolan, bioder 
czy kręgosłupa.
 Przy odpowiedniej technice pracuje 
nam 90 % mięśni. Średnio przyjmuje się, 
że w przypadku osób o przecięt-
nej budowie ciała godzinny nordic 
walking to koszt 400 kcal. Jest to 
niewiele mniej niż w przypadku 
biegu, ale aż 30–40 proc. więcej niż 
w przypadku zwykłego marszu. 
 Nordic walking można upra-
wiać w grupie znajomych i niezna-
jomych, w pogodę i niepogodę, w 
lesie, w górach, na polanie, na plaży. 
Trudno wymienić wszystkie zalety 
tej aktywności, trzeba się samemu 

przekonać. Jedyne czego potrzebujemy to 
wygodne buty, kije i pozytywne nastawie-
nie! Nasza grupa, do której zapraszamy, 
startuje w każdą sobotę (czasami w niedzie-
lę) o godz. 10.00 spod Bazy Morskiej Me-
chelinki. Trasę ustalamy według poziomu 
zaawansowania. Więcej informacji pod tel. 
Basia 501 699 502 i Sebastian 509 412 001
e-mail:biuro@ticada.pl, www.ticada.pl, htt-
ps://www.facebook.com/MorskaBazaMe-
chelinki/    
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Dziękujemy wszystkim, którzy 10 grudnia br. dołączyli 
się do Morsowania z Ticadą w Mikołajkowym klimacie. 

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie i gorąco podzięko-
wać Panu wice-wójtowi Marcinowi Majkowi za obecność i 
osobiste zaangażowanie, a także objęcie Honorowym Pa-
tronatem naszego wspólnego gminnego morsowania. Kli-
mat imprezy, aura oraz niecodzienne okoliczności przyro-
dy pozwoliły wydzielić ogromne ilości pozytywnej energii, 
zwykłej ludzkiej życzliwości oraz wspólnie, rodzinnie prze-
żyć niezapomnianą przygodę na świeżym powietrzu. 
 Szczególne podziękowania należą się naszym przy-
jaciołom Sabinie i Adamowi za przygotowanie, na bazie 

tradycyjnej wojskowej kuchni polowej, pysznego gorące-
go posiłku regeneracyjnego oraz pozostałym wspaniałym 
„cukiernikom” za przyniesione domowe wypieki. Pozosta-
łym morsom serdecznie dziękujemy za obecność i dobry 
humor. Rekordowo w tym szczególnym dniu w kółku mor-
sowym doliczyliśmy się do liczby 62. Motto: „ubi Ticada ibi 
adventum” (… gdzie Ticada tam przygoda …)    

 Mikołajkowe Morsowanie

SPORT

Sezon sportowy 2018 w Rewie otwarty!
VIII edycja Nordic Morsing pod honorowym patronatem Wójta 

Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika już za nami. 13 stycznia 
2018 r. wzięło w niej udział 203 uczestników, z czego około 50 odby-
ło kąpiel w zatoce. Tym razem nie było mrozu i śniegu, ale chłodny 
wiatr zdecydowanie dawał się we znaki, co zupełnie nie sprawiało 
problemu morsom, które wskakiwały do wody i pluskały się wśród 
wiwatów zmarzniętej publiczności. 
 Przed kąpielą pokonali biegiem lub z kijami 4 lub 8 km. Trady-
cyjnie już baza imprezy znajdowała się w Barze Nadmorskim tuż 
przy samej plaży, a trasa rajdów przebiegała bezpośrednio wzdłuż 
linii brzegowej, dzięki czemu startujący mieli szansę poznać uroki 
najpiękniejszych gminnych plaż i zatoki puckiej. Każda z grup – 
nordic 4 i 8 km, a 
także bieg 4 i 8 km 
poprzedzona zo-
stała rozgrzewką 
i poprowadzona 
była przez prze-
wodnika. 
 Na czele nor-
dicowców stała 
Monika Faron i 

Monika Lorenc, na czele biegaczy zaś Małgorzata i Elżbieta Tuwal-
skie. Po marszach i biegach przyszła pora na kąpiel i oto duża grupa 
poprzebieranych w najróżniejsze stroje morsów i foczek wbiegła do 
wody. Niektórzy wytrzymywali tylko kilka sekund, inni zaś siedzieli 
po kilka minut i kilkukrotnie powtarzali tę czynność. Sama kąpiel 
nie była obowiązkiem, była dodatkową atrakcją i przyjemnością dla 
chętnych. 
 Po powrocie do Baru Nadmorskiego każdy uczestnik otrzymał 
posiłek regeneracyjny i pamiątkowy medal ze śnieżynką i morsem. 
Warto dodać, że przy tej edycji padł rekord frekwencji. W zeszłym 
roku w Nordic Morsing wzięło udział 147 osób, tym razem wzięły 
udział aż 203 osoby! Pełna galeria zdjęć na www.kosakowo.pl
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Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce
LUTY 2018
29.01-09.02.
2018

- Ferie Zimowe Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum Kultury, Szkoły Gmin-
ne, ZKP o. Dębogórze- Kosakowo, Biblioteka w Kosakowie

Szkoły Gminne, Dom Kultury w Pierwo-
szynie
Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

Sob, 03.02.2018 11:00 Zabawa karnawałowa dla dzieci (Bal Przebierańców) ZKP o. Dębogórze- Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie
Nd, 04.02.2018 16:00 Spotkanie Noworoczne Sołectwa Mosty Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Mosty Dom Kultury w Pierwoszynie
Czw, 08.02.2018 17:00 Spotkanie z Tomaszem Stachurą.

Wykład pn. „Wyprawy w poszukiwaniu ORP „Orzeł” – 
Santi Odnaleźć Orła” oraz wystawa podwodnej fotografii

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Czw, 08.02.2018 17:00 Wieczorek z okazji Tłustego Czwartku Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Dębogórze Dom Kaszubski w Dębogórzu
Wt, 13.02.2018 9:00 Zbiórka krwi Kosakowski Klub HDK Parking przed Urzędem Gminy w 

Kosakowie
Śr, 14.02.2018 16:30 Warsztaty dla dzieci z tworzenia ręcznie robionych

 dekoracji z okazji Walentynek
Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Czw, 15.02.2018 17:00 Spotkanie Klubu Miłośników Gier Planszowych Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie
Nd, 18.02.2018 12:00 Pierwszy Walentynkowy Bieg Parami ICC- TIME.pl, Wójt Gminy Rewa, Start - ul. Koralowa
Czw, 22.02.2018 17:00 Spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie
Pt, 23.02.2018 17:00 Uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Kosakowo za 

działalność kulturalną i sportową w roku 2017
Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

MARZEC 2018
Czw, 01.03.2018 18:00 Spotkanie grupy czytelniczej Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie
Nd, 04.03.2018 12:00 Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wójt Gminy, 43 Baza Lotnictwa Morskiego, Fundacja 

Wolność i Demokracja
Pierwoszyno-brama lotniska, 
Bieg po lotnisku wojskowym

Czw, 08.03.2018 17:00 Wieczorek z okazji Dnia Kobiet Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Dębogórze, Dom Kaszubski w Dębogórzu
Pt, 09.03.2018 18:00 Dzień Kobiet ZKP o. Dębogórze- Kosakowo Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie
Sob, 10.03.2018  9:00 Kosakowski Turniej Siatkówki 2018 Wójt Gminy, Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo Hala Centrum Sportowego w Kosakowie
Śr, 14.03.2018 9:00 V Festiwal Piosenki Romantycznej Wójt Gminy, ZSPiSSM w Dębogórzu, MPiMP-P w Wejherowie Dom Kultury w Pierwoszynie
Nd, 18.03.2018 9.45 Dzień Jedności Kaszubów Wójt Gminy, ZKP o. Dębogórze-Kosakowo, Kosakowskie 

Centrum Kultury, P.U.K „PEKO”sp.zo.o., Zespoł Szkolno
-Przedszkolny w Mostach, Szkoła Podstawowa z odd. 
gimnazjalnymi w Pogórzu 

Kościół św. Antoniego Padewskiego w 
Kosakowie, Hala Centrum Sportowego 
w Kosakowie, Hala Sportowa w Mostach

Jadwiga Bronk z Dębogórza-Wybudowania, lat 60
Jerzy Butrymowicz z Kosakowo, lat 58

Elżbieta Denc z Mostów, lat 93

Jadwiga Mroczkowska z Mostów, lat 85
Teresa Pilarska z Pogórza, lat 64    

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas

Ś.P.

KALENDARZ IMPREZ

Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat 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. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Pro ilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

– tel. 606 731 674;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzy z oddziałami gimnazjalnymi – dyrektor 

Rafał Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- 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;

- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – dyrektor 
Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo – prezes 
Danuta Tocke, tel. 691 747 775;

- 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 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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INWESTYCJE

Ulica Derdowskiego - kluczowa inwe-
stycja w znaczący sposób poprawiająca 
komunikację Gminy Kosakowo z Trój-
miastem. Droga jest już przejezdna, prace 
wciąż trwają. Inwestycja o łącznych kosz-
tach ponad 9 mln zł została do inanso-

wana z Narodowego Programu Dróg Lo-
kalnych kwotą 3 mln zł. Cała ulica została 
wyposażona w nowoczesne energoo-
szczędne oświetlenie lampami typu LED. 
Chodnik w Mostach - zrealizowano 
budowę chodnika na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Leśną do ul. Grabowej w 

miejscowości Mosty. Zakres robót bu-
dowlanych obejmował nie tylko powsta-
nie chodnika o nawierzchni z kostki 
betonowej, ale również wycięcie drzew, 
umocnienie skarp płytami betonowymi, 
ustawienie barier ochronnych. Wartość 
robót to ponad 175 tys. zł. W Mostach 
zagospodarowano również teren zielony 
na skrzyżowaniu.  
Chodnik przy stawie w Pogórzu - poło-
żono chodnik i zagospodarowano teren 
przy stawie w Pogórzu. Miejscowość zy-
skała dodatkowe miejsce rekreacji. Cał-

kowity koszt przedsięwzięcia – 54 550 zł.  
Budowa i remont dróg - stopniowo rea-
lizowane są prace związane z nawierzch-
nią poszczególnych dróg w Gminie Kosa-
kowo. Część została już zrealizowana. Na 

wiele innych są już podpisane umowy z 
terminem realizacji na wiosnę bieżącego 
roku (ma to związek z brakiem wyko-
nawców w roku 2017, pomimo ogłasza-
nych wielu przetargów lub oferowaną 
bardzo wysoką ceną). W Mostach utwar-
dzono ulice Łąkową (koszt – 65 900 zł) 
i Spacerową (79 000 zł), w Pogórzu – 
ul. Lotniczą (238 305 zł – inwestycja w 
trakcie realizacji, kwota może jeszcze się 
zwiększyć). 
Nowe wiaty przystankowe - nowe – 
estetyczne, funkcjonalne, eleganckie 

wiaty przystankowe postawiono w Ko-
sakowie oraz Mostach. Koszt – 39 972 zł.  
Sygnalizacja świetlna w Mostach - na 
wniosek mieszkańców sołectwa Mosty za 
kwotę ponad 74 tys. zł uruchomiono syg-

nalizację świetlną przejścia dla pieszych 
na ul. Gdyńskiej, poprawiając w ten spo-
sób bezpieczeństwo. Z przejścia korzy-
stają m.in. dzieci uczęszczające do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach.  
Przejazd ulicą Partyzantów - dzięki 
umowie z Nadleśnictwem Gdańsk po-
nownie umożliwiono przejazd ul. Par-
tyzantów z Dębogórza do Dębogórza 
Wybudowania oraz do pobliskiej Rumi. 

Tym samym przywrócono komunika-
cję zbiorową między wymienionymi 
miejscowościami. 
O porządek na gminnych drogach za-
dba nowa zamiatarka  - w trosce o 
porządek na naszych drogach zaku-
piono nowoczesną zamiatarkę, którą 
od najbliższej wiosny będzie można 
spotkać na naszych drogach. Koszt – 
116 481 zł. 

Rok 2017

ROK 2017
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Zakup zabytkowego Dworku w Mo-
stach - o kupnie tego dworku Rada Gmi-
ny Kosakowo postanowiła w styczniu 
ubiegłego roku, rezerwując w budżecie 
na ten cel kwotę 1,5 mln zł. Zakup obej-
muje również dwa budynki towarzy-

szące i 0.30 ha gruntu. W pocysterskim 
dworku swoją siedzibę – po odrestau-
rowaniu - będzie mieć Kosakowskie 
Centrum Kultury. Jedno z pomieszczeń 
zostanie zagospodarowane na świetlicę 
sołecką.  
Schody na klif w Mechelinkach - z 
klifowego wybrzeża w Mechelinkach i 
Pierwoszynie roztacza się spektakular-
na panorama na całą Zatokę Pucką, przy 
dobrej widoczności widać również Pół-

wysep Helski. W celu ułatwienia dojścia 
do tego wyjątkowego w naszej Gminie 
punktu widokowego od strony plaży w 
Mechelinkach zmodernizowano schody. 
Koszt – 116 642 zł.   
Fontanna w Dębogórzu - charaktery-
styczne miejsce w Dębogórzu – staw - od 
niedawna zyskał nową atrakcję w postaci 
fontanny podświetlanej po zmroku róż-

nobarwnym światłami (dzięki wsparciu 
przedsięwzięcia przez DS Development 
Sp. z o.o.). Koszt inwestycji – 13 500 zł.  
Fontanna w Mostach - kolejna fontanna 
stanęła w Mostach przed zabytkowym 
dworkiem pocysterskim. Stojąca obok 

250-letniego kasztanowca znakomicie 
wpisuje się w architekturę miejsca.  
Nowe pracownie w szkołach - w szkole 
w Mostach kompleksowo wyposażono 
nową salę informatyczną oraz zamó-
wiono pełne wyposażenie do pracowni 

izycznej i chemicznej. Oprócz tego od-
malowano szatnię, usprawniono moni-
toring wewnętrzny. Również dębogórska 
podstawówka poszczycić się może nową 

salą informatyczną w miejscu dawnej bi-
blioteki. Także i tutaj zamówiono pełne 
wyposażenie pracowni izyko-chemicz-
nej. Dodatkowo poszerzono parking oraz 
częściowo wymieniono ogrodzenie.  
Więcej na temat inwestycji za kilka mie-
sięcy – przy sprawozdaniu z wykonania 
budżetu. 

WYDARZENIA, 
OSIĄGNIĘCIA 

IX Pomorska Gala Żeglarska – na-
groda dla Stowarzyszenia Port Me-
chelinki - 2 grudnia 2017 r. odbyło 
się żeglarskie podsumowanie sezonu 
2017 w województwie pomorskim. 
Mamy dużo powodów do zadowo-
lenia. Nagrody do Gminy Kosakowo 

trafiły zarówno za osiągnięcia organi-
zacyjne, jak i sportowe. Cykl Pucharu 
Kaszub, którego jedna z edycji odbyła 
się w Mechelinkach, dostał nagrodę w 
kategorii: Pomorskie Żeglarskie Wyda-
rzenie Roku 2017. 
XV Dyktando Kaszubskie - Dużym 
echem w mediach publicznych odbiła 
się zorganizowana w Centrum Edu-
kacyjno-Sportowym w Kosakowie 
kolejna edycja Dyktanda Kaszubskie-
go, w którym udział wzięło blisko 
200 osób. To znakomita promocja dla 
kultury lokalnej spod znaku kaszub-
szczyzny.  

ROK 2017

Rok 2017
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UWAGA MIESZKAŃCY! 
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych 

W dniu 9 marca będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa domów 
i mieszkań. Należy dostarczyć je osobiście do samochodu Związku i przekazać kierowcy. 

Co odbieramy: 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*), 
 baterie i akumulatory, 
 termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,  
 środki ochrony roślin i owadobójcze, 
 farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy), 
 przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek. 

09.03.2018 r. (piątek) – postoje przy szkołach 
  9:00 –   9:40    Pogórze – Szkoła  Podstawowa, ul. Szkolna 15  
  9:50 – 10:30    Kosakowo – Szkoła Podstawowa, ul. Żeromskiego 11 
10:40 – 11:20    Dębogórze – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Pomorska 30  
11:40 – 12:00    Mosty – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 16 

 
Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych 
w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie, 
na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., 
ul. Chrzanowskiego 44. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15:00-18:00 oraz w soboty 9:00-15:00. 

Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach 
oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Gminy Kosakowo natomiast 
przeterminowane leki w aptekach na terenie gminy. 
 

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio 
z domów i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem 
formularza internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory. 


