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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu, chwil wypełnionych  

radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek,  
by w życiu zawsze panowała  

ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera.  
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej  

do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów  
oraz wspaniałego 2020 Nowego Roku,

obfitującego w pasmo sukcesów!
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RADA GMINY KOSAKOWO

OGŁOSZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE
Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo, dzień 27 grudnia br. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w urzędzie  

gminy Kosakowo. Informujemy, iż urząd będzie czynny w sobotę (14 grudnia) w godzinach 7.45-15.15.

Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr V/17/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 20 grudnia 
2018 roku 

Wójt Gminy Kosakowo 
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części ob-

rębu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasad-
nieniem. 

Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 09.12.2019 r. do 04.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żerom-
skiego 69, pokój nr 258 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz.16.00 w sali posie-
dzeń Urzędu Gminy Kosakowo (I piętro). 

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2020 r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu można zapoznać się z ze zgromadzo-
ną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na śro-
dowisko do planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planów na środowisko, 
mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo 
na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: planowanie@kosakowo.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą 

rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
 Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (RODO) podaje się do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Ce-
lem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania 
stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl

1. Uchwała Nr XX/147/2019 Rady Gmi-
ny Kosakowo z  dnia 29 października 
2019 roku w sprawie: wyboru ławników 
działających przy sądach powszechnych 
w osobach;
2. Uchwała Nr XX/148/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 października 2019 

1. Uchwała Nr XXI/151/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 
listopada 2019 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosa-
kowo na rok 2019;

roku w sprawie: zmiany uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 
oddanie w  dzierżawę nieruchomości na 
rzecz spółki komunalnej Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o.;
3. Uchwała Nr XX/149/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 października 2019 

roku w  sprawie: zmiany budżetu gminy 
Kosakowo na rok 2019;
4. Uchwała Nr XX/150/2019 Rady Gminy 
Kosakowo z  dnia 29 października 2019 
roku w sprawie: zmiany uchwały w spra-
wie przyjęcia wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy Kosakowo na lata 2019-2026.

2. Uchwała Nr XXI/152/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 listo-
pada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wie-
loletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2019-2026.

Uchwały podjęte podczas XX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 października 2019 r.

Uchwały podjęte podczas XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 12 listopada 2019 r.
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 Poniedziałek 
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
Mechelinki – ulica: Dokerów
13.01.2020 r., 27.01.2020 r., 10.02.2020 r., 24.02.2020 r., 09.03.2020 r., 
23.03.2020 r., 06.04.2020 r., 20.04.2020 r., 04.05.2020 r., 18.05.2020 r., 
01.06.2020 r., 15.06.2020 r., 29.06.2020 r., 13.07.2020 r., 27.07.2020 r., 
10.08.2020 r., 24.08.2020 r., 07.09.2020 r., 21.09.2020 r., 05.10.2020 r., 
19.10.2020  r., 02.11.2020  r., 16.11.2020  r., 30.11.2020  r., 14.12.2020  r., 
28.12.2020 r. 
 Środa 
Dębogórze
Dębogórze – ulice: Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa
02.01.2020 r. (czwartek), 15.01.2020 r., 29.01.2020 r., 12.02.2020 r., 
26.02.2020 r., 11.03.2020 r., 25.03.2020 r., 08.04.2020 r., 22.04.2020 r., 
06.05.2020 r., 20.05.2020 r., 03.06.2020 r., 17.06.2020 r., 01.07.2020 r., 
15.07.2020 r., 29.07.2020 r., 12.08.2020 r., 26.08.2020 r., 09.09.2020 r., 
23.09.2020 r., 07.10.2020 r., 21.10.2020 r., 04.11.2020 r., 18.11.2020 r., 
02.12.2020 r., 16.12.2020 r., 30.12.2020 r. 
 Czwartek 
Kosakowo – pozostałe ulice
03.01.2020  r. (piątek), 16.01.2020  r., 30.01.2020  r., 13.02.2020  r., 
27.02.2020 r., 12.03.2020 r., 26.03.2020 r., 09.04.2020 r., 23.04.2020 r., 
07.05.2020 r., 21.05.2020 r., 04.06.2020 r., 18.06.2020 r., 02.07.2020 r., 
16.07.2020 r., 30.07.2020 r., 13.08.2020 r., 27.08.2020 r., 10.09.2020 r., 
24.09.2020 r., 08.10.2020 r., 22.10.2020 r., 05.11.2020 r., 19.11.2020 r., 
03.12.2020 r., 17.12.2020 r., 31.12.2020 r. 
 Piątek 
Rewa,
Mosty – ulice: Berberysowa, Cisowa , Deszczowa, Jaworowa, Ja-
rzębinowa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa, 
Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, 
Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa
04.01.2020  r. (sobota), 17.01.2020  r., 31.01.2020  r., 14.02.2020  r., 
28.02.2020 r., 13.03.2020 r., 27.03.2020 r., 10.04.2020 r., 24.04.2020 r., 
08.05.2020 r., 22.05.2020 r., 05.06.2020 r., 19.06.2020 r., 03.07.2020 r., 
17.07.2020 r., 31.07.2020 r., 14.08.2020 r., 28.08.2020 r., 11.09.2020 r., 

25.09.2020 r., 09.10.2020 r., 23.10.2020 r., 06.11.2020 r., 20.11.2020 r. 
04.12.2020 r., 18.12.2020 r., 
 Poniedziałek 
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, 
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Że-
romskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta, Szymborskiej.
07.01.2020  r. (wtorek), 20.01.2020  r., 03.02.2020  r., 17.02.2020  r., 
02.03.2020  r., 16.03.2020  r., 30.03.2020  r., 14.04.2020  r. (wtorek), 
27.04.2020 r., 11.05.2020 r., 25.05.2020 r., 08.06.2020 r., 22.06.2020 r., 
06.07.2020 r., 20.07.2020r, 03.08.2020 r., 17.08.2020 r., 31.08.2020 r., 
14.09.2020 r., 28.09.2020 r., 12.10.2020 r., 26.10.2020 r., 09.11.2020 r., 
23.11.2020 r., 07.12.2020 r., 21.12.2020 r. 
 Środa 
Mechelinki, Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie.
08.01.2020 r., 22.01.2020 r., 05.02.2020 r., 19.02.2020 r., 04.03.2020 r., 
18.03.2020 r., 01.04.2020 r., 15.04.2020 r., 29.04.2020 r., 13.05.2020 r., 
27.05.2020 r., 10.06.2020 r., 24.06.2020 r., 08.07.2020 r., 22.07.2020 r., 
05.08.2020 r., 19.08.2020 r., 02.09.2020 r., 16.09.2020 r., 30.09.2020 r., 
14.10.2020  r., 28.10.2020  r., 14.11.2020  r. (sobota), 25.11.2020  r., 
09.12.2020 r., 23.12.2020 r. 
 Czwartek 
Pierwoszyno
09.01.2020 r., 23.01.2020 r., 06.02.2020 r., 20.02.2020 r., 05.03.2020 r., 
19.03.2020 r., 02.04.2020 r., 16.04.2020 r., 30.04.2020 r., 14.05.2020 r., 
28.05.2020  r., 12.06.2020  r. (piątek), 25.06.2020  r., 09.07.2020  r., 
23.07.2020 r., 06.08.2020 r., 20.08.2020 r., 03.09.2020 r., 17.09.2020 r., 
01.10.2020  r., 15.10.2020  r., 29.10.2020  r., 12.11.2020  r., 26.11.2020  r., 
10.12.2020 r., 24.12.2020 r. 
 Piątek 
Pogórze – pozostałe ulice
10.01.2020 r., 24.01.2020 r., 07.02.2020 r., 21.02.2020 r., 06.03.2020 r., 
20.03.2020  r., 03.04.2020  r., 17.04.2020  r., 02.05.2020  r. (sobota), 
15.05.2020  r., 29.05.2020  r., 13.06.2020  r. (sobota), 26.06.2020  r., 
10.07.2020 r., 24.07.2020 r., 07.08.2020 r., 21.08.2020 r., 04.09.2020 r., 
18.09.2020 r., 02.10.2020 r., 16.10.2020 r., 30.10.2020 r., 13.11.2020 r., 
27.11.2020 r., 11.12.2020 r., 29.12.2020 r. (wtorek).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kosakowo

nr 165/2019 z dnia 11 października 2019 roku 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA KOSAKOWO – 2020 ROK
ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

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. 
 

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH  – zabudowa jednorodzinna  
PLASTIK MAKULATURA SZKŁO ODPADY ZIELONE 
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 

13.01.2020r., 27.01.2020r., 10.02.2020r., 24.02.2020r., 09.03.2020r., 23.03.2020r., 
06.04.2020r., 20.04.2020r., 04.05.2020r., 18.05.2020r., 01.06.2020r., 15.06.2020r., 
29.06.2020r., 13.07.2020r., 27.07.2020r., 10.08.2020r., 24.08.2020r., 07.09.2020r., 
21.09.2020r., 05.10.2020r., 19.10.2020r., 02.11.2020r., 16.11.2020r., 30.11.2020r., 
14.12.2020r., 28.12.2020r.  

Mechelinki 
Kazimierz  
Dębogórze Wybudowanie 

07.01.2020r. (wtorek), 20.01.2020r., 03.02.2020r., 17.02.2020r., 02.03.2020r., 
16.03.2020r., 30.03.2020r., 14.04.2020r. (wtorek), 27.04.2020r., 11.05.2020r., 
25.05.2020r., 08.06.2020r., 22.06.2020r., 06.07.2020r., 20.07.2020r, 03.08.2020r., 
17.08.2020r., 31.08.2020r., 14.09.2020r., 28.09.2020r., 12.10.2020r., 26.10.2020r., 
09.11.2020r., 23.11.2020r., 07.12.2020r., 21.12.2020r.,    

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

Mechelinki – Dokerów 

02.01.2020r. (czwartek), 15.01.2020r., 29.01.2020r., 12.02.2020r., 26.02.2020r., 
11.03.2020r., 25.03.2020r., 08.04.2020r., 22.04.2020r., 06.05.2020r., 20.05.2020r., 
03.06.2020r., 17.06.2020r., 01.07.2020r., 15.07.2020r., 29.07.2020r., 12.08.2020r., 
26.08.2020r., 09.09.2020r., 23.09.2020r., 07.10.2020r., 21.10.2020r., 04.11.2020r., 
18.11.2020r., 02.12.2020r., 16.12.2020r., 30.12.2020r. 

Dębogórze 
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa, 
Dyniowa 

08.01.2020r., 22.01.2020r., 05.02.2020r., 19.02.2020r., 04.03.2020r., 18.03.2020r., 
01.04.2020r., 15.04.2020r., 29.04.2020r., 13.05.2020r., 27.05.2020r., 10.06.2020r., 
24.06.2020r., 08.07.2020r., 22.07.2020r., 05.08.2020r., 19.08.2020r., 02.09.2020r., 
16.09.2020r., 30.09.2020r., 14.10.2020r., 28.10.2020r., 12.11.2020r. (czwartek), 
25.11.2020r., 09.12.2020r., 23.12.2020r.  

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

03.01.2020r. (piątek), 16.01.2020r., 30.01.2020r., 13.02.2020r., 27.02.2020r., 
12.03.2020r., 26.03.2020r., 09.04.2020r., 23.04.2020r., 07.05.2020r., 21.05.2020r., 
04.06.2020r., 18.06.2020r., 02.07.2020r., 16.07.2020r., 30.07.2020r., 13.08.2020r., 
27.08.2020r., 10.09.2020r., 24.09.2020r., 08.10.2020r., 22.10.2020r., 05.11.2020r., 
19.11.2020r., 03.12.2020r., 17.12.2020r., 31.12.2020r. 

Pogórze – pozostałe ulice 

09.01.2020r., 23.01.2020r., 06.02.2020r., 20.02.2020r., 05.03.2020r., 19.03.2020r., 
02.04.2020r., 16.04.2020r., 30.04.2020r., 14.05.2020r., 28.05.2020r., 12.06.2020r. 
(piątek), 25.06.2020r., 09.07.2020r., 23.07.2020r., 06.08.2020r., 20.08.2020r., 
03.09.2020r., 17.09.2020r., 01.10.2020r., 15.10.2020r., 29.10.2020r., 13.11.2020r. 
(piątek), 26.11.2020r., 10.12.2020r., 24.12.2020r. 

Miejscowość Dzień odbioru  -  piątek 

Kosakowo – pozostałe ulice 
 

04.01.2020r. (sobota), 17.01.2020r., 31.01.2020r., 14.02.2020r., 28.02.2020r., 
13.03.2020r., 27.03.2020r., 10.04.2020r., 24.04.2020r., 08.05.2020r., 22.05.2020r., 
05.06.2020r., 19.06.2020r., 03.07.2020r., 17.07.2020r., 31.07.2020r., 14.08.2020r., 
28.08.2020r., 11.09.2020r., 25.09.2020r., 09.10.2020r., 23.10.2020r., 06.11.2020r., 
20.11.2020r. 04.12.2020r., 18.12.2020r., 

Pierwoszyno  

10.01.2020r., 24.01.2020r., 07.02.2020r., 21.02.2020r., 06.03.2020r., 20.03.2020r., 
03.04.2020r., 17.04.2020r., 02.05.2020r. (sobota), 15.05.2020r., 29.05.2020r., 
13.06.2020r. (sobota), 26.06.2020r., 10.07.2020r., 24.07.2020r., 07.08.2020r., 
21.08.2020r., 04.09.2020r., 18.09.2020r., 02.10.2020r., 16.10.2020r., 30.10.2020r., 
14.11.2020r. (sobota), 27.11.2020r., 11.12.2020r., 29.12.2020r. (wtorek), 

 
 
 

Odpady powinny być przygotowane do odbioru od godziny 7.00 w dniu wywozu tzn. wystawione przed teren posesji,  
lub znajdować się w istniejącej pergoli śmietnikowej, która powinna być odkluczona.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – zabudowa jednorodzinna

 Dzień odbioru – poniedziałek 
Rewa
Mosty – Berberysowa, Cisowa , Deszczowa, Jaworowa, Jarzębino-
wa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa, Ma-
gnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, 
Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa 
13.01.2020 r., 27.01.2020 r., 10.02.2020 r., 24.02.2020 r., 09.03.2020 r., 
23.03.2020 r., 06.04.2020 r., 20.04.2020 r., 04.05.2020 r., 18.05.2020 r., 
01.06.2020 r., 15.06.2020 r., 29.06.2020 r., 13.07.2020 r., 27.07.2020 r., 
10.08.2020 r., 24.08.2020 r., 07.09.2020 r., 21.09.2020 r., 05.10.2020 r., 
19.10.2020  r., 02.11.2020  r., 16.11.2020  r., 30.11.2020  r., 14.12.2020  r., 
28.12.2020 r.
Mechelinki, Kazimierz, 
Dębogórze Wybudowanie
07.01.2020  r. (wtorek), 20.01.2020  r., 03.02.2020  r., 17.02.2020  r., 
02.03.2020  r., 16.03.2020  r., 30.03.2020  r., 14.04.2020  r. (wtorek), 
27.04.2020 r., 11.05.2020 r., 25.05.2020 r., 08.06.2020 r., 22.06.2020 r., 
06.07.2020 r., 20.07.2020r, 03.08.2020 r., 17.08.2020 r., 31.08.2020 r., 
14.09.2020 r., 28.09.2020 r., 12.10.2020 r., 26.10.2020 r., 09.11.2020 r., 
23.11.2020 r., 07.12.2020 r., 21.12.2020 r.,

 Dzień odbioru - środa 
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
Mechelinki – Dokerów
02.01.2020 r. (czwartek), 15.01.2020 r., 29.01.2020 r., 12.02.2020 r., 
26.02.2020 r., 11.03.2020 r., 25.03.2020 r., 08.04.2020 r., 22.04.2020 r., 
06.05.2020 r., 20.05.2020 r., 03.06.2020 r., 17.06.2020 r., 01.07.2020 r., 
15.07.2020 r., 29.07.2020 r., 12.08.2020 r., 26.08.2020 r., 09.09.2020 r., 
23.09.2020 r., 07.10.2020 r., 21.10.2020 r., 04.11.2020 r., 18.11.2020 r., 
02.12.2020 r., 16.12.2020 r., 30.12.2020 r.
Dębogórze
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa
08.01.2020 r., 22.01.2020 r., 05.02.2020 r., 19.02.2020 r., 04.03.2020 r., 
18.03.2020 r., 01.04.2020 r., 15.04.2020 r., 29.04.2020 r., 13.05.2020 r., 
27.05.2020 r., 10.06.2020 r., 24.06.2020 r., 08.07.2020 r., 22.07.2020 r., 
05.08.2020 r., 19.08.2020 r., 02.09.2020 r., 16.09.2020 r., 30.09.2020 r., 
14.10.2020  r., 28.10.2020  r., 12.11.2020  r. (czwartek), 25.11.2020  r., 
09.12.2020 r., 23.12.2020 r.
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ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – ODPADY BIO (KUCHENNE)

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY

 Dzień odbioru - poniedziałek 
Rewa
Mosty – Berberysowa, Cisowa , Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa, 
Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa, Magnolio-
wa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna, Rozmary-
nowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa
07.01.2020  r. (wtorek), 20.01.2020  r., 03.02.2020  r., 17.02.2020  r., 
02.03.2020  r., 16.03.2020  r., 30.03.2020  r., 14.04.2020  r. (wtorek), 
20.04.2020 r., 27.04.2020 r., 04.05.2020 r., 11.05.2020 r., 18.05.2020 r., 
25.05.2020 r., 01.06.2020 r., 08.06.2020 r., 15.06.2020 r., 22.06.2020 r., 
29.06.2020 r., 06.07.2020 r., 13.07.2020 r., 20.07.2020 r., 27.07.2020r, 
03.08.2020 r., 10.08.2020 r., 17.08.2020r, 24.08.2020 r., 31.08.2020 r., 
07.09.2020 r., 14,09.2020 r., 21.09.2020 r., 28.09.2020 r., 05.10.2020 r., 
12.10.2020 r., 19.10.2020 r., 26.10.2020 r., 02.11.2020 r., 09.11.2020 r., 
16.11.2020 r., 23.11.2020 r., 30.11.2020 r., 14.12.2020 r., 28.12.2020 r.,
Mechelinki, Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie
13.01.2020 r., 27.01.2020 r., 10.02.2020 r., 24.02.2020 r., 09.03.2020 r., 
23.03.2020 r., 06.04.2020 r., 14.04.2020 r. (wtorek), 20.04.2020 r., 
27.04.2020 r., 04.05.2020 r., 11.05.2020 r., 18.05.2020 r., 25.05.2020 r., 
01.06.2020 r., 08.06.2020 r., 15.06.2020 r., 22.06.2020 r., 29.06.2020 r., 
06.07.2020 r., 13.07.2020 r., 20.07.2020 r., 27.07.2020r, 03.08.2020 r., 
10.08.2020 r., 17.08.2020r, 24.08.2020 r., 31.08.2020 r., 07.09.2020 r., 
14,09.2020 r., 21.09.2020 r., 28.09.2020 r., 05.10.2020 r., 12.10.2020 r., 
19.10.2020 r., 26.10.2020 r., 02.11.2020 r., 09.11.2020 r., 16.11.2020 r., 
23.11.2020 r., 30.11.2020 r., 07.12.2020 r., 21.12.2020 r.
 Dzień odbioru - środa 
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, 
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
Mechelinki – Dokerów
08.01.2020 r., 22.01.2020 r., 05.02.2020 r., 19.02.2020 r., 04.03.2020 r., 
18.03.2020 r., 01.04.2020 r., 08.04.2020 r., 15.04.2020 r., 22.04.2020 r., 
29.04.2020 r., 06.05.2020 r., 13.05.2020 r., 20.05.2020 r., 27.05.2020 r., 
03.06.2020 r., 10.06.2020 r., 17.06.2020 r., 24.06.2020 r., 01.07.2020 r., 
08.07.2020 r., 15.07.2020 r., 22.07.2020 r., 29.07.2020 r., 05.08.2020 r., 
12.08.2020 r., 19.08.2020 r., 26.08.2020 r., 02.09.2020 r., 09.09.2020 r., 
16.09.2020 r., 23.09.2020 r., 30.09.2020 r., 07.10.2020 r., 14.10.2020 r., 
21.10.2020  r., 28.10.2020  r., 04.11.2020  r., 12.11.2020  r. (czwartek), 
18.11.2020 r., 25.11.2020 r., 09.12.2020 r., 23.12.2020 r.
Dębogórze
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa
02.01.2020  r. (czwartek), 15.01.2020  r., 29.01.2020  r., 12.02.2020  r., 
26.02.2020 r., 11.03.2020 r., 25.03.2020 r., 08.04.2020 r., 15.04.2020 r., 
22.04.2020 r., 29.04.2020 r., 06.05.2020 r., 13.05.2020 r., 20.05.2020 r., 
27.05.2020 r., 03.06.2020 r., 10.06.2020 r., 17.06.2020 r., 24.06.2020 r., 
01.07.2020 r., 08.07.2020 r., 15.07.2020 r., 22.07.2020 r., 29.07.2020 r., 
05.08.2020 r., 12.08.2020 r., 19.08.2020 r., 26.08.2020 r., 02.09.2020 r., 
09.09.2020 r., 16.09.2020 r., 23.09.2020 r., 30.09.2020 r., 07.10.2020 r., 
14.10.2020  r., 21.10.2020  r., 28.10.2020  r., 04.11.2020  r., 12.11.2020  r. 

(czwartek), 18.11.2020  r., 25.11.2020  r., 02.12.2020  r., 16.12.2020  r., 
30.12.2020 r.
 Dzień odbioru - czwartek 
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, 
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Że-
romskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta
09.01.2020 r., 23.01.2020 r., 06.02.2020 r., 20.02.2020 r., 05.03.2020 r., 
19.03.2020 r., 02.04.2020 r., 09.04.2020 r., 16.04.2020 r., 23.04.2020 r., 
30.04.2020 r., 07.05.2020 r., 14.05.2020 r., 21.05.2020 r., 28.05.2020 r., 
04.06.2020  r., 12.06.2020  r. (piątek), 18.06.2020  r., 25.06.2020  r., 
02.07.2020 r., 09.07.2020 r., 16.07.2020 r., 23.07.2020 r., 30.07.2020 r., 
06.08.2020 r., 13.08.2020 r., 20.08.2020 r., 27.08.2020 r., 03.09.2020 r., 
10.09.2020 r., 17.09.2020 r., 24.09.2020 r., 01.10.2020 r., 08.10.2020 r., 
15.10.2020  r., 22.10.2020  r., 29.10.2020  r., 05.11.2020  r., 13.11.2020  r. 
(piątek), 19.11.2020 r., 26.11.2020 r., 10.12.2020 r., 24.12.2020 r.
Pogórze – pozostałe ulice
03.01.2020  r. (piątek), 16.01.2020  r., 30.01.2020  r., 13.02.2020  r., 
27.02.2020 r., 12.03.2020 r., 26.03.2020 r., 09.04.2020 r., 16.04.2020 r., 
23.04.2020 r., 30.04.2020 r., 07.05.2020 r., 14.05.2020 r., 21.05.2020 r., 
28.05.2020  r., 04.06.2020  r., 12.06.2020  r. (piątek), 18.06.2020  r., 
25.06.2020 r., 02.07.2020 r., 09.07.2020 r., 16.07.2020 r., 23.07.2020 r., 
30.07.2020 r., 06.08.2020 r., 13.08.2020 r., 20.08.2020 r., 27.08.2020 r., 
03.09.2020 r., 10.09.2020 r., 17.09.2020 r., 24.09.2020 r., 01.10.2020 r., 
08.10.2020 r., 15.10.2020 r., 22.10.2020 r., 29.10.2020 r., 05.11.2020 r., 
13.11.2020  r. (piątek), 19.11.2020  r., 26.11.2020  r., 03.12.2020  r., 
17.12.2020 r., 31.12.2020 r.
 Dzień odbioru - piątek 
Kosakowo – pozostałe ulice
10.01.2020 r., 24.01.2020 r., 07.02.2020 r., 21.02.2020 r., 06.03.2020 r., 
20.03.2020 r., 03.04.2020 r., 10.04.2020 r., 17.04.2020 r., 24.04.2020 r., 
02.05.2020  r. (sobota), 08.05.2020  r., 15.05.2020  r., 22.05.2020  r., 
29.05.2020  r., 05.06.2020  r., 13.06.2020  r. (sobota), 19.06.2020  r., 
26.06.2020 r., 03.07.2020 r., 10.07.2020 r., 17.07.2020 r., 24.07.2020 r., 
31.07.2020 r., 07.08.2020 r., 14.08.2020 r., 21.08.2020 r., 28.08.2020 r., 
04.09.2020 r., 11.09.2020 r., 18.09.2020 r., 25.09.2020 r., 02.10.2020 r., 
09.10.2020 r., 16.10.2020 r., 23.10.2020 r., 30.10.2020 r., 06.11.2020 r., 
14.11.2020  r. (sobota), 20.11.2020  r., 27.11.2020  r., 11.12.2020  r., 
28.12.2020 r. (poniedziałek).
Pierwoszyno
04.01.2020  r. (sobota), 17.01.2020  r., 31.01.2020  r., 14.02.2020  r., 
28.02.2020 r., 13.03.2020 r., 27.03.2020 r., 03.04.2020 r., 10.04.2020 r., 
17.04.2020  r., 24.04.2020  r., 02.05.2020  r. (sobota), 08.05.2020  r., 
15.05.2020 r., 22.05.2020 r., 29.05.2020 r., 05.06.2020 r., 13.06.2020 r. 
(sobota), 19.06.2020  r., 26.06.2020  r., 03.07.2020  r., 10.07.2020  r., 
17.07.2020 r., 24.07.2020 r., 31.07.2020 r., 07.08.2020 r., 14.08.2020 r., 
21.08.2020 r., 28.08.2020 r., 04.09.2020 r., 11.09.2020 r., 18.09.2020 r., 
25.09.2020 r., 02.10.2020 r., 09.10.2020 r., 16.10.2020 r., 23.10.2020 r., 
30.10.2020  r., 06.11.2020  r., 14.11.2020  r. (sobota), 20.11.2020  r., 
27.11.2020 r., 04.12.2020 r., 18.12.2020 r.

 Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo - wtorek 
14.01.2020 r., 28.01.2020 r., 11.02.2020 r., 25.02.2020 r., 10.03.2020 r., 24.03.2020 r., 07.04.2020 r., 21.04.2020 r., 12.05.2020 r., 09.06.2020 r., 
07.07.2020  r., 04.08.2020  r., 01.09.2020  r., 15.09.2020  r., 29.09.2020  r., 13.10.2020  r., 27.10.2020  r., 10.11.2020  r., 24.11.2020  r., 08.12.2020  r., 
22.12.2020 r.

 Dzień odbioru - czwartek 
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego, 
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Że-
romskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta
03.01.2020  r. (piątek), 16.01.2020  r., 30.01.2020  r., 13.02.2020  r., 
27.02.2020 r., 12.03.2020 r., 26.03.2020 r., 09.04.2020 r., 23.04.2020 r., 
07.05.2020 r., 21.05.2020 r., 04.06.2020 r., 18.06.2020 r., 02.07.2020 r., 
16.07.2020 r., 30.07.2020 r., 13.08.2020 r., 27.08.2020 r., 10.09.2020 r., 
24.09.2020 r., 08.10.2020 r., 22.10.2020 r., 05.11.2020 r., 19.11.2020 r., 
03.12.2020 r., 17.12.2020 r., 31.12.2020 r.
Pogórze – pozostałe ulice
09.01.2020 r., 23.01.2020 r., 06.02.2020 r., 20.02.2020 r., 05.03.2020 r., 
19.03.2020 r., 02.04.2020 r., 16.04.2020 r., 30.04.2020 r., 14.05.2020 r., 
28.05.2020  r., 12.06.2020  r. (piątek), 25.06.2020  r., 09.07.2020  r., 
23.07.2020 r., 06.08.2020 r., 20.08.2020 r., 03.09.2020 r., 17.09.2020 r., 
01.10.2020  r., 15.10.2020  r., 29.10.2020  r., 13.11.2020  r. (piątek), 

26.11.2020 r., 10.12.2020 r., 24.12.2020 r.
 Dzień odbioru - piątek 
Kosakowo – pozostałe ulice
04.01.2020  r. (sobota), 17.01.2020  r., 31.01.2020  r., 14.02.2020  r., 
28.02.2020 r., 13.03.2020 r., 27.03.2020 r., 10.04.2020 r., 24.04.2020 r., 
08.05.2020 r., 22.05.2020 r., 05.06.2020 r., 19.06.2020 r., 03.07.2020 r., 
17.07.2020 r., 31.07.2020 r., 14.08.2020 r., 28.08.2020 r., 11.09.2020 r., 
25.09.2020 r., 09.10.2020 r., 23.10.2020 r., 06.11.2020 r., 20.11.2020 r. 
04.12.2020 r., 18.12.2020 r.,
Pierwoszyno
10.01.2020 r., 24.01.2020 r., 07.02.2020 r., 21.02.2020 r., 06.03.2020 r., 
20.03.2020  r., 03.04.2020  r., 17.04.2020  r., 02.05.2020  r. (sobota), 
15.05.2020  r., 29.05.2020  r., 13.06.2020  r. (sobota), 26.06.2020  r., 
10.07.2020 r., 24.07.2020 r., 07.08.2020 r., 21.08.2020 r., 04.09.2020 r., 
18.09.2020 r., 02.10.2020 r., 16.10.2020 r., 30.10.2020 r., 14.11.2020 r. 
(sobota), 27.11.2020 r., 11.12.2020 r., 29.12.2020 r. (wtorek).
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Kazimierz ul. Kwietniowa. Rozpoczął się właśnie długo 
oczekiwany remont drogi powiatowej w  miejscowości Ka-
zimierz. Inwestycja realizowana przez Powiat Pucki i  Gminę 
Kosakowo ze wsparciem z  Funduszu Dróg Samorządowych. 
W  ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia 
na odcinku ponad 600 m. Dodatkowo na całym odcinku będzie 
nowy chodnik oraz przejścia dla pieszych. Wartość prac to po-
nad 1,0 mln zł.

Trwają systematyczne prace związane z  zabezpiecze-
niem naszych mieszkańców przed zalewaniem ich pose-
sji. W  najbliższym czasie przebudowie ulegnie przyczółek 
rowu melioracyjnego przy ul. 
Bursztynowej w  Rewie, miej-
sce cyklicznie zasypywane po 
każdym silniejszym wietrze. 
Zaraz po zakończeniu tych 
prac, firma wykonująca zle-
cenie podejmie się takiego 
samego zadania na rowie me-
lioracyjnym w Mechelinkach.

Hydrofornia w  Mostach zostanie kompleksowo zmoder-
nizowana. Właśnie wybraliśmy ofertę na II etap modernizacji 
i  rozbudowę Stacji Uzdatnia-
nia Wody w  Mostach. War-
tość prac to 658.665 zł. Pra-
ce powinny się zakończyć 
wiosną przyszłego roku. To 
już kolejna inwestycja, która 
ma poprawić zaopatrzenie 
w  wodę w  Gminie Kosakowo. 
Na początku tego roku wy-
konaliśmy kompleksową mo-
dernizację Hydroforni w  Ko-
sakowie.

Rewa ul. Morska. Prace remontowe przy ulicy Morskiej 
w Rewie, które rozpoczęły się w październiku, są już na ukoń-
czeniu. W ramach inwestycji przebudowywany był ponad 700 
– metrowy odcinek ulicy, który zyskał nową nawierzchnię oraz 
utwardzone pobocze. Równolegle, wyremontowany został 
chodnik oraz wjazdy na posesje. To wspólna inwestycja Powia-
tu Puckiego i gminy Kosakowo, na realizację której otrzyma-
liśmy dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł. z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Droga po remoncie jest już przejezdna do kilku dni, ale dro-
gowcy wykonują jeszcze drobne poprawki.

Bieżące inwestycje

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie informuje,

że w dniach 24.12.2019 r. (wtorek) i 31.12.2019 r. (wtorek) 
biuro będzie otwarte w godzinach 7:00-12:00. 14.12.2019 r. 
(sobota) biuro będzie czynne w godzinach 7:15-15:15 (w za-
mian za dzień wolny 27.12.2019 r. ). 27.12.2019 r. (piątek) biuro 
będzie nieczynne. Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą do 
dnia 24.12.2019 r. do godziny 11:00.

Informujemy Mieszkańców Gminy Kosakowo, że pracow-
nik PUK „PEKO” po dniu 16.12.2019 r. będzie dokonywał od-
czytów wodomierzy. Osoby, których pracownik nie zastanie 

w domu proszone są o podanie stanów wodomierzy najpóź-
niej do 3.01.2020 r.

Odczyty wodomierzy można przesyłać :
•	 na adres e-mail odczyty@pukpeko.pl; 
•	 SMS : 601-970-229, (wpisać nazwisko, adres, odczyty 

wodomierzy);
•	 korzystając z formularza na www.pukpeko.pl „PODAJ 

ODCZYT LICZNIKA”.

Informujemy, że w  sezonie zimowym 2019/2020 utrzyma-
niem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy 
drogach powiatowych”, zajmują się wskazane firmy:
•	 Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Me-

chelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria Bigott, 
ul. Kaszubska 16, 81-198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112 

•	 Rejon nr 3 i 4 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy 
Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, ul. Kilińskiego 58, 
84-230 Rumia, tel. 58/671-57-91, 728-556-110

•	 Rejon nr 5 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze 
Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VEN-
TUS Jarosław Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 
505-059-120. Kontakt w Urzędzie Gminy: Referat Gospodar-
ki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 58/660-
43-37 lub 58/660-43-09, e-mail: gospodarka@kosakowo.pl. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów 
parkujących przy posesjach, aby w sezonie zimowym umożli-
wili firmie swobodne odśnieżanie jezdni, chodników itp.

Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
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Zaduszki Morskie w  Rewie są uroczystością niepowta-
rzalną. Każdego roku, 2 listopada, w  Dzień Zaduszny spo-
tykamy się i  wspominamy tych, którzy  nie  wrócili z  morza 
oraz tych, którzy na morze już nigdy nie wyruszą. Wieczorne 
spotkanie przy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Rewie rokrocznie po-
przedza nabożeństwo w  rewskiej Parafii pod  wezwaniem 
św. Rocha. Mieszkańcom gminy Kosakowo w zadumie towa-
rzyszy asysta honorowa Marynarki Wojennej. 

Mszę świętą w  intencji zmarłych odprawił ksiądz prałat 
Michał Oksiuta, proboszcz parafii pod  wezwaniem św.  Ro-
cha w Rewie. Zebrani na nabożeństwie, w uroczystej procesji 
przemaszerowali na  rewski szperk. W  miejscu wyjątkowym, 
przy krzyżu w  Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie, głos zabrał Wójt 
Gminy Kosakowo, Marcin Majek.

– Spotkanie w  Dniu Zadusznym, na  szperku w  Rewie, któ-
ry  otaczają wody Zatoki Puckiej poświęcamy pamięci wszyst-

kich ludzi morza – mówił Wójt Marcin Majek. – Składamy symbo-
liczne wieńce, zapalamy znicze, wspominamy jak żyli i dlaczego 
nie  ma już wśród nas postaci, które z  morzem związane były 
do końca. Dziękuję zebranym mieszkańcom i żołnierzom – mary-
narzom za honorową asystę. Dzięki naszej wspólnej obecności 
pamięć o ludziach morza, którzy odeszli na wieczną wachtę jest 
ciągle żywa.

Przed  złożeniem wiązanek pod  krzyżem, modlitwę za  za-
marłych odmówił wspólnie z  zebranymi ksiądz prałat Michał 
Oksiuta. Wieńce złożyli kolejno Wójt Gminy Kosakowo Marcin 
Majek z  Zastępcą Wójta Marcinem Kopitzkim oraz  probosz-
czem parafii w  Rewie ks.  Prałatem Michałem Oksiutą, sołtys 
Rewy Jacek Henning oraz marynarze w imieniu Dowódcy Gar-
nizonu Gdynia. Wyjątkowo symboliczny charakter miał ostat-
ni akcent uroczystości. Strażacy OSP z  Kosakowa wiązankę 
kwiatów z rozpalonym zniczem złożyli na wodach Zatoki Puc-
kiej, przy dźwiękach sygnału „Cisza”, który  niósł się po  mor-
skich falach, daleko w ciemną noc.

Tym, którzy swój symboliczny grób znaleźli na morzu

Niepodległość nosimy w sercu!
Było uroczyście, radośnie, bardzo rodzinnie i aktywnie, a nade wszystko patriotycznie. W gminie Kosakowo 101. rocznicę 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości zapamiętamy jako wielkie święto wolności w barwach biało-czerwonych. Naszą 
Niepodległość świętowaliśmy śpiewając Mazurka Dąbrowskiego z młodzieżą w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”, podczas 
akademii patriotycznej połączonej w galą wręczenia statuetek Złotego Kłosa, na projekcji filmu „Piłsudski”, pod pomnikiem 
Józefa Klebby i na trasach Biegów Niepodległości w Kosakowie.
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– Tegoroczne obchody Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę w gminie Kosakowo przerodziły się w wielkie święto wolno-
ści – zauważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Za spra-
wą wielu mieszkańców zaangażowanych w organizację i udział 
następujących po sobie akcentów niepodległościowych, ostat-
ni weekend spędziliśmy w niezwykłej, patriotycznej atmosferze, 
dając liczne dowody na to, iż Niepodległość nosimy w sercu.

„Szkoła do  Hymnu” zmobilizowała uczniów w  całej Pol-
sce, do  jednoczesnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. 
W piątek (8 listopada) punktualnie o godzinie 11.11 symbolicz-
nie w każdej szkole dało się usłyszeć „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła (…)”. W naszej gminie, uczniowie ze szkół w Mostach i Dę-
bogórzu Hymn śpiewali podczas wewnętrznych akademii, zaś 
młodzież i grono pedagogiczne ze szkoły w Pogórzu, spotkanie 
zorganizowali w Kosakowie przy pomniku Józefa Klebby.

– To był bardzo niezwykły moment – przypomina Wójt Mar-
cin Majek. – Do odśpiewania Hymnu włączyliśmy się wraz z pra-
cownikami urzędu gminy, tworząc z  uczniami biało-czerwoną 
wspólnotę.  

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości (10 listo-
pada, w  niedzielę), w  Kosakowskim Centrum Kultury w  Pier-
woszynie odbyła się uroczysta akademia połączona z  galą 
wręczenia statuetek Złotego Kłosa. Wydarzenie rozpoczęła 
Orkiestra Dęta Gminy Kosakowo, odegraniem Mazurka Dą-
browskiego. W iście patriotycznych nastrojach zaszczytnego 
wyróżnienia dostąpiły trzy zasłużone dla rozwoju gminy Ko-
sakowo postaci. – Pani Bożena Roszak od 18 lat pełni funkcję 
sołtysa Suchego Dworu, w Radzie Gminy zasiada już IV kadencję 
– mówi Wójt Gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Dyrektor gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Augustyna Necla, Pani Anna Patu-
rej, troszczy się z niezwykłym zaangażowanie o naszą książnicę 
już od  10 lat, natomiast zasługi Pana Jerzego Włudzika, Wój-
ta Seniora, który  obecnie wspiera nasze działania zasiadając 
w  Radzie Powiatu Puckiego są wprost nieocenione. – Jest mi 
niezwykle miło, że  mogłem zaprosić na  scenę troje tak  wyjąt-
kowych osób z grona naszych mieszkańców, wręczając im laur 
Złotego Kłosa.

Bożena Roszak – urodzo-
na 6 kwietnia 1958 roku w Dry-
gałach, województwo war-
mińsko-mazurskie. W  1968 
roku wraz z  rodzicami oraz 
rodzeństwem przeprowadziła 
się do Suchego Dworu, gdzie 
tata Pani Bożeny podjął pracę 
w  ówczesnym PGR. Po likwi-
dacji gospodarstw rolnych 
i  wyprzedaży gruntów, Pani 
Bożena pozostała w  Suchym 
Dworze rozpoczynając swo-
ją działalność na rzecz tam-
tejszej społeczności. W  2001 
roku Pani Bożena Roszak zo-
stała wybrana sołtysem, któ-
rą to funkcję pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W roku 
2001 Suchy Dwór był osadą. Z inicjatywy Rady Sołeckiej i Pani 
sołtys, mały przysiółek Suchy Dwór z  dniem 18 czerwca 2001 
roku został wyodrębniony otrzymując status sołectwa a  od 
roku 2006 dzięki zaangażowaniu Pani Bożeny Roszak, Suchy 
Dwór uzyskał status wsi. Od 2006 roku Pani Bożena piastuje 
funkcję Przewodniczącej Komisji Społeczno-Edukacyjnej. Do 

jej priorytetów należy upiększanie i poprawa estetyki Suchego 
Dworu, który z roku na rok pięknieje stając się niezaprzeczalną 
wizytówką nowoczesnej gminy. Jest inicjatorką cieszącego 
się ogromną popularnością wśród mieszkańców Rodzinnego 
Festynu Integracyjnego, który od 18 lat odbywa się na zielo-
nych terenach rekreacyjnych w Suchym Dworze. Troska Pani 
sołtys o Suchy Dwór i jego mieszkańców widać na każdym kro-
ku, dzięki rozbudowującej się infrastrukturze jak i jej zaanga-
żowaniu w budowę szkoły podstawowej w Pogórzu. Prywatnie, 
Pani Bożena jest matką 5 dorosłych dzieci, babcią dziewięciu 
wnuczek i jednego wnuka. Mimo, iż sama nie uprawia sportu, 
jest pasjonatką i kibicem piłki siatkowej, w wolnych chwilach 
odpoczywa wśród zieleni i ogrodów.

Anna Paturej – urodzona 
16 sierpnia 1983 r. w  Gdyni, 
ukończyła historię na Uni-
wersytecie Gdańskim oraz 
podyplomowe studia o  spe-
cjalności bibliotekoznaw-
stwo i  informacja naukowa. 
Od 2009 r. zajmuje stanowi-
sko dyrektorki Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Kosakowo im. 
Augustyna Necla. Dzięki jej 
pracy i  zaangażowaniu pro-
wadzona przez nią instytucja 
stała się nowoczesną placów-
ką czytelniczą oraz kulturalną 
odpowiadającą na potrzeby 
mieszkańców i  odgrywającą 
wiodącą rolę kulturotwórczą 
w  życiu lokalnej społeczności. Organizowane bądź współor-
ganizowane przez nią wydarzenia kulturalne, kulturalno-roz-
rywkowe, edukacyjne, kierowane do różnego odbiorcy – od 
najmłodszych po seniorów, od miłośników literatury czy ma-
larstwa po pasjonatów informatyki, cieszą się w  pełni zasłu-
żoną reputacją. Kontynuuje wydawanie rocznika Polska Gmina 
Kosakowo, zainicjowanego przez Tadeusza Krzysztofa. W wol-
nym czasie uwielbia podróżować – zwłaszcza w polskie góry, 
i – oczywiście – zanurzać się w lekturze ulubionych książek. 

Jerzy Włudzik - urodzo-
ny 10 marca 1945 r. w  Pucku 
w  rodzinie, w  której zawsze 
żywe były tradycje działalności 
społecznej i  patriotycznej. Od 
młodzieńczych lat Pan Jerzy 
pełnił szereg funkcji, anga-
żując się w  różne dziedziny 
życia od społecznych poprzez 
sportowe. Był między inny-
mi mistrzem szkół rolniczych 
w  województwie pomorskim 
w  biegach, działaczem spor-
towym oraz Prezesem Klubu 
Sportowego „Zatoka” w  Puc-
ku. Dzienne studia zawodowe 
ukończył w  Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych w Warszawie, w zakresie ekonomiki rolnic-
twa. Z  Gminą Kosakowo Pan Jerzy Włudzik związany jest od 
1969 r. w której to znalazł nie tylko swój dom, ale i przestrzeń 
do realizacji społecznego posłannictwa. Funkcję Wójta Gminy 
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Kosakowo, objął w 2002 r. i nieprzerwanie pełnił ją do 2018 r. 
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród państwowych 
uhonorowany został m.in. Złotym Medalem Prezydenta RP za 
długoletnią służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Jego dokonania doceniono również w  różnych konkursach 
oraz plebiscytach, np. w  2004 r. w  plebiscycie Homo Popula-
ris Regionu Kaszuby Dziennika Bałtyckiego, Jerzego Włudzika 
uznano najpopularniejszym człowiekiem Kaszub, a w roku 2013, 
2016 oraz 2018 czytelnicy tej samej gazety wybrali go Wójtem 
Pomorza. W  2013 r. laureat otrzymał również tytuł Lidera Sa-
morządu uznając go za najlepszego Wójta w  kraju. W  2014 r. 
Pan Wójt otrzymał Orła Pomorskiego za całokształt swojej dzia-
łalności samorządowej i  społecznej, a  także Orła Samorządu 
w plebiscycie Magazynu Pomorskiego za pracę na rzecz miesz-
kańców, zrealizowane inwestycje, skalę pozyskanych fundu-
szy unijnych oraz ogólny rozwój gminy. Na swoim koncie ma 
także tytuł Zasłużony dla Rolnictwa oraz Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Obecnie Pan Jerzy Włudzik piastuje funkcję Radnego, 
jak i członka zarządu Powiatu Puckiego. Jest także członkiem 
Związku Piłsudczyków RP, jak i wice prezesem ZKP oddział Ko-
sakowo/Dębogórze. W czasie jego czterech kadencji na stano-
wisku Wójta, laureat przyczynił się nie tylko do rozwoju Gminy 
pod kątem infrastruktury, ale także jest inicjatorem wielu wy-
darzeń kulturalnych. Twórcą oraz strażnikiem Alei Zasłużonych 
Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rewie, inicja-
torem Gminnego Teatru Młodzieżowego, założycielem Gminnej 
Orkiestry Dętej, pomysłodawcą „ Złotych Kłosów,” statuetki 
wręczanej za kultywowanie tradycji i  wartości patriotycznych 

i  promowanie Gminy jak i  mecenatem dzieci, powołując Sto-
warzyszenie na Rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych. Przez 
16 lat pełnienia funkcji gospodarza Jerzy Włudzik przyczynił się 
do stworzenia gminy nowoczesnej, dynamicznie i harmonijnie 
rozwijającej się z roku na rok, nie zatracając przy tym warto-
ści historyczno- kulturowych i dziedzictwa Kaszub. Pan Jerzy 
Włudzik jest pasjonatem operetki oraz kolekcjonerem między 
innymi figurek aniołów, jak i kogutów.

Gala wręczenia Złotych Kłosów zebrała bardzo liczną pu-
bliczność. Tuż po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, 
scenę opanował żeński duet ETTA. Recital miał niezwykle 
niepodległościowy nastrój, utwory wyjątkowo wpisały się 
w  obchody święta 11 listopada. Równie spójnym akcentem 
była projekcja filmu pt.  „Piłsudski” w  reżyserii Michała Rosy, 
który zakończył niedzielną część obchodów. Wszyscy goście 
opuszczający salę widowiskową w Pierwoszynie byli pod wra-
żeniem organizacji wydarzenia, o  co zadbało Kosakowskie 
Centrum Kultury. Całość uroczystości poprowadziła Anna 
Padée– Kierownik Referatu ds.  Sportu, Turystyki i  Rekreacji 
Urzędu Gminy Kosakowo.

Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada rozpoczę-
ło się w  kościele pw.  Antoniego Padewskiego. O  godzinie 10 
uroczystą mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Jan Grzelak. 
Kolejnym akcentem świętowania Niepodległości było złożenie 
wiązanek kwiatów pod pomnikiem Józefa Klebby w Kosako-
wie. W akompaniamencie Chóru Morzanie wszyscy zebrani od-
śpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a  uroczystość odbywała się 
przy honorowej asyście Marynarki Wojennej.

Członkowie Oddziału Zrzeszenia, w Checzy w Kosakowie, 
prowadzą obecnie warsztaty pn. wszystko na szydełko. Za-
jęciami zainteresowane są głownie panie, które gotowe wy-
roby zaprezentowały na kiermaszu 23 listopada na Szydełko-
wych cudeńkach.

7   listopada Jadwiga Piernicka i  Danuta Tocke przygoto-
wały dla dzieci z  przedszkola w  Dębogórzu lekcję języka ka-
szubskiego, stroje i nuty kaszubskie. Atrakcją były stare za-
bawki, które dzieci mogły dotknąć i zadawały bardzo ciekawe 
pytania na temat oglądanych przez siebie zabawek. Wspólnie 
z dziećmi zaśpiewaliśmy kolędę kaszubską, gdzie dzieci śpie-
wały refren. 

Dzieci były bardzo zainteresowane i umówiliśmy się na ko-
lejne spotkanie  zaraz po nowym  roku. Wtenczas opowiemy 

o starych narzędziach, którymi pracowali nasi dziadkowie i ro-
dzice. To będzie swoista żywa lekcja historii.

Członkowie  zespołu Kosakowianie brali czynny udział 
w muzycznej Mszy Piaśnickiej, która odbyła się w Pierwosze-
nie, 23 listopada.  

Serdecznie zapraszamy 13 grudnia (piątek)  na godz.  18, 
na  Wieczór adwentowy. Śpiewać będzie Weronika  Kotrhals
-Tartas. 

Organizujemy ten wieczór muzyczny dla naszych darczyń-
ców, osób które podzieliły się z nami 1% oraz naszych miłośni-
ków i członków oddziału.

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki na godzinę 17 do na-
szego Koła gospodyń, na zajęcia.

Danuta Tocke

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddz. Dębogórze-Kosakowo
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W  niepodległościowym nastroju, gmina Kosako-
wo uhonorowała Pana Zdzisława Miszewskiego w po-
dziękowaniu za ponad 25 lat aktywnej pracy na rzecz 
lokalnego samorządu. 

Przez te wszystkie lata Pan Zdzisław pełnił funkcję 
Zastępcy Wójta, Kierownika Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i  Ochrony Środowiska, Radnego oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy, a także członka Komisji Bu-
dżetowej. 

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, który-
mi Pan Zdzisław zasłużył się dla naszej społeczności. 
Podziękowania wręczył Wójt Gminy Kosakowo Marcin 
Majek wraz z Zastępcą Marcinem Kopitzkim. 

Pan Zdzisław Miszewski przekazał na ręce Wójta 
Marcina Majek wyrazy podziękowania dla samorzą-
dowców i mieszkańców, którzy z sympatią wspominają 
współpracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.

Podziękowania dla Pana Zdzisława Miszewskiego

Z WIZYTĄ U SĘDZIWYCH JUBILATÓW
Z okazji jubileuszy urodzin, sędziwych 

dziewięćdziesięciolatków, mieszkańców 
naszej gminy odwiedzili: Wójt Gminy, za-
stępca Wójta Gminy oraz sołtysi wsi. Sole-
nizantom życzymy zdrowia i radości.

Pani Maria Zielińska  
z Pierwoszyna, lat 91

Pan Benon Król  
z Suchego Dworu, lat 90 

Pani Gertruda Bullmann  
z Pierwoszyna, lat 94

Pani Gertruda Poglettke 
z Rewy, lat 94

Pani Irena Czapp  
z Rewy, lat 90
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W  Mechelinkach sze-
reg inwestycji zmienił 
oblicze tej słynącej z  ry-
bołówstwa wioski. Czy 
miejscowość straciła 
w  ten sposób swój ry-
backi urok? Nic bardziej 
mylnego. Wręcz prze-
ciwnie – wyeksponowała 
swoje rybackie korzenie, 
zapewniając im pocze-
sne miejsce tak w swojej 
historii, jak i  geografii. 
Tuż obok nowoczesnej 
przystani rybackiej oraz 
klubu żeglarskiego po-
wstaje skansen rybacki 
– wielofunkcyjny teren 
rekreacyjny, eksponują-
cy dziedzictwo rybackie, 

w atrakcyjnej i przystępnej dla różnych grup wiekowych for-
mie. W  ramach zrealizowanego projektu zagospodarowane 
zostało otoczenie dawnej przystani – z  dodatkowymi miej-
scami do rekreacji, edukacji, a  dla najmłodszych – również 
zabawy.   

Nowe miejsce na mapie atrakcji turystycznych gminy Ko-
sakowo zachęci do aktywnego odpoczynku na świeżym po-
wietrzu.  Miejsce rekreacji z  elementami z  bogatej rybackiej 
przeszłości Mechelinek powstaje za sprawą projektu pn.: Za-
gospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmor-
skiej w Mechelinkach – zadanie 
budżetowe „Skansen w  Meche-
linkach” – budowa placu rekre-
acyjnego wraz infrastrukturą 
techniczną – Etap I współfinan-
sowanego ze  środków Unii Eu-
ropejskiej z  Programu Opera-
cyjnego Rybactwo i Morze 2014 
– 2020 – w ramach realizacji Lo-
kalnej Strategii Rozwoju (LSR) 
na  lata 2014 – 2020 Północ-
nokaszubskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej we Władysławowie. 

Skansen to kolejne miej-
sce, które uatrakcyjnia ofertę 
czasu wolnego dla mieszkań-
ców oraz turystów. Co w  nim 
znajdziemy? Poza tablicami 
informacyjno-edukacyjnymi, 
znaleźć tu można: oryginalną 
łódź rybacką, wciągarki, ko-
twice, jak również związane 
z  rybactwem gry plenerowe, 

edukacyjny plac zabaw oraz wiele miejsc do relaksu i wypo-
czynku w  klimacie morskim, a  także rozszerzone teksty in-
formacyjno-edukacyjne dostępne za pośrednictwem kodów 
QR umieszczonych na dole tablic edukacyjnych, odwołujące 
do strony projektu: skansenwmechelinkach.pl.

Oryginalna łódź rybacka to niewątpliwie szczególna atrak-
cja skansenu. Ekspozycja jest przystosowana do funkcji wido-
kowych. Można ją podziwiać zarówno z zewnątrz, jak i z pokła-
du. Warto zrobić interesujące zdjęcia – w  łodzi na tle morza. 
Konstrukcja i mocowanie umożliwiają wejście na łódź również 
osobom z  niepełnosprawnościami. Zanurzeni w rybackim kli-
macie, odpocząć możemy przysiadując na jednej z  licznych 
ławek, a morski plac zabaw oraz gry rybackie, zmobilizują nas 
do rozwoju sprawności godnej rybaka i  żeglarza. Wielbicie-
le rowerów zostawić mogą swoje jednośladowe pojazdy pod 
specjalną wiatą. 

Skansen w Mechelinkach – nowe miejsce na mapie 
atrakcji turystycznych gminy Kosakowo

Na zdjęciu widoczne wejście na łódź widoko-
wą, z wejściem dostosowanym dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych ruchowo
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Koncert duetu gitarowego Woch & Guzik Duo
19 października, w Kosakowskim Centrum Kultury w Pier-

woszynie, miał miejsce wyjątkowy koncert duetu gitarowe-
go Woch & Guzik Duo. Ponad 100 osób wypełniło salę koncer-
tową aby podziwiać muzyczny talent młodych artystów.

Wspaniały repertuar muzyki klasycznej przeplatany opowia-
daniami na temat utworów i kompozytorów, sprawił, iż wieczór 
był wyjątkową gratką dla melomanów ale nie tylko. Artyści 
przygotowali również niespodziankę muzyczną. Zagrali zna-
ny szerokiej publiczności utwór Bohemian Rhapsody, zespołu 
Queen, udowadniając, że gitara klasyczna to instrument, który 
zaczaruje nawet największy przebój rockowy w piękny, nastro-
jowy utwór klasyczny. Wśród zaprezentowanych utworów nie 
zabrakło takich perełek muzycznych jak „La fille aux cheveux 

de lin‘’ Claude’a  Debussy czy utworów z  najnowszej płyty du-
etu One week in Rio. Zespół został założony w 2011 roku przez 
dwóch gitarzystów studiujących na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie- Adama Wocha i Roberta Guzi-
ka. Mając na koncie sukcesy w międzynarodowych konkursach 
muzycznych (X Europejski Konkurs Gitarowy „ Enrico Mercatali” 
w Gorizii. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny IBLA Grand Prize, 
czy Międzynarodowy Konkurs Zespołów Kameralnych w ramach 
22 edycji Ossola Guitar Festival) duo bardzo szybko rozpoczęło 
intensywną działalność koncertową. Poza koncertami w Euro-
pie zespół zadebiutował w 2014 r. trasą koncertową w Stanach 
Zjednoczonych uwieńczoną występem w nowojorskie Carnegie 
Hall - jednej z najważniejszych sal koncertowych na świecie.

Kosakowskie Centrum Kultury zaprasza na debatę w sprawie oferty kulturalnej adresowanej do Seniorów  
z Gminy Kosakowo, 10 grudnia w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11, o godz. 18

Prosimy o  przybycie wszystkich, którzy chcieliby podzielić się pomysłami na zajęcia kierowane do ponad 2 tys. grupy 
mieszkańców w wieku senioralnym. Czekamy nie tylko na odbiorców zajęć ale i instruktorów oraz wolontariuszy oraz wszyst-
kich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie oferty. Podczas spotkania Kosakowskie Centrum Kultury przedstawi pomysły 
na rok 2020.
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Zajęcia z wykorzystaniem języka angielskiego dla dzieci
W każdy poniedziałek w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 

mają miejsca spotkania z językiem angielskim w połączeniu 
z plastycznymi zajęcia pod nazwą Crafts for kids – Rzemio-
sło dla dzieci. W  trakcie godzinnego spotkania uczestnicy 
nie tylko poznają język angielski z dziedziny plastyki ale rów-
nież codzienny język angielski. 

Każde spotkanie 
poświęcone jest in-
nej tematyce. Jak 
dotąd dzieci miały 
okazję stworzyć mię-
dzy innymi, jesienny 
alfabet, wykorzystu-
jąc przepiękne liście, 
zrobić makietę mia-
sta ucząc się przy 
tym nazw miejsc 
czy wykonać pudeł-
ka kolekcjonerskie. 
Nie zabrakło także 
kreatywnego spo-
tkania o  tematyce 
Halloween, w trakcie 
którego dzieci mogły 
zrobić ozdoby tema-
tyczne.

W piątki w Centrum Kultury w  Pierwoszynie odbywają się 
cotygodniowe spotkania pod nazwą Fairy Tales from around 
the world - Baśnie z  całego świata. Wyjątkowe, magiczne 
zajęcia z  językiem angielskim pozwalają młodym uczestni-
kom przenieść się w świat baśni i bajek podróżując po całym 
świecie z książką a wszystko to z językiem angielskim. 

W  trakcie spotkań z  bohaterami baśni, młodzi słuchacze 
mają okazję poznać nieznane dotąd opowiadania z  różnych 
stron świata jak i  przypomnieć sobie znane i  lubiane baśnie 
i  legendy. W  trakcie każdego spotkania dzieci uczą się roz-
poznawać flagi państw, do których zabiera je tego dnia książ-
ka, stanowiąc dodatkowy element kulturoznawczy. Młodzi 
uczestnicy odwiedzili jak dotąd Stany Zjednoczone Ameryki, 
Egipt, Wielką Brytanię, czy Włochy.
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Zaklęte w kroplach farb…

Finisaż wystawy „Ceramika nie tylko od święta”

W listopadzie Gminna Biblioteka dwukrotnie miała przy-
jemność zaprosić w swoje progi miłośników sztuki.

7 listopada odbyło się sympatyczne spotkanie wielbicieli 
malarstwa – uroczyste otwarcie wystawy Ryszarda Goryszew-

skiego, mieszkańca Gdyni - Pogó-
rze, członka Stowarzyszenia Arty-
stów Pasjonat z Rumi. Ekspozycja, 
która nosi tytuł „Było sobie mia-
steczko…” jest trzecią w  dorobku 
artystycznym Pana Ryszarda. Przy-
pomnijmy, że pierwsza – na której 
zostały zaprezentowane obrazy 
będące efektem trzydziestu lat 
pracy – odbyła się w  grudniu 2015 
r. w  kosakowskiej książnicy. Pod-
czas wernisażu kilka miłych słów 
o  Bohaterze wieczoru (w  formie 
niespodzianki) powiedział Pan Zyg-
munt Miszewski, Jego przełożony 
z czasów pracy zawodowej.

Święta tuż tuż, choć pogoda wciąż bardziej 
jesienna niż zimowa, kosakowska Biblioteka już 
wkrótce dostroi się klimatem wnętrza do tych naj-
bardziej wyjątkowych w naszej kulturze Świąt. Bę-
dzie ceramicznie i – jak zawsze w przypadku prac 
pani Ewy Narloch-Kerszka – nietuzinkowo. Będzie 
również przedświątecznie, ale – jak sam tytuł fini-
sażu wystawy wskazuje – świąteczna tematyka nie 
zmonopolizuje wydarzenia. „Ceramika nie tylko od 
święta” – w  sobotę 14 grudnia, o  godz. 17.00 w  bu-
dynku naszej Biblioteki. W  trakcie wieczoru prace 
ceramiczne będzie można zresztą nie tylko podzi-
wiać, ale i od artystki zakupić. Będzie to już zresztą 
trzecia wystawa pani Ewy w przyjaznych murach ko-
sakowskiej książnicy: w grudniu 2013 przyleciały na 
chwilę do nas artystyczne anioły („Anioły na święta”), 
a w marcu 2017 daliśmy się uwieść urokowi dzieł ma-
lowanych na jedwabiu („Malowane na jedwabiu”). Jak 
będzie tym razem? Zapraszamy – wstęp wolny.

Dzień później otworzy-
liśmy „Wystawę Miniatur 
Pojazdów Militarnych (i  nie 
tylko)”. Jej autor – Grzegorz 
Zięcina – mieszkaniec gminy 
Kosakowo (od 2015 r.), wy-
kładowca na Akademii Sztuk 
Pięknych w  Gdańsku, gdzie 
prowadzi również warsztat 
modelowania i prototypowa-
nia. Pierwszy model (samo-
lot czapla) wykonał w  wieku 
sześciu lat. Skleił go i poma-
lował na żółto, bo tylko taki 
kolor był dostępny w składni-
cy harcerskiej :) Zaproszeni 
Goście mieli przyjemność 
wysłuchać krótkiego wykła-
du na temat pasji Pana Grze-
gorza.

Rodzinne Szopki Bożonarodzeniowe – ostatnie dni konkursu
Już tylko do 6 grudnia czekamy na zgłoszenia 

w  XVI Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, 
który Wójt Gminy Kosakowo organizuje wraz z Bi-
blioteką Publiczną Gminy Kosakowo. Tegorocz-
nym tematem konkursu jest szopka rodzinna.

Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji bożo-
narodzeniowych w gminie Kosakowo oraz integra-
cję rodzin poprzez zaangażowanie w realizację pro-
jektu. Zwieńczeniem Konkursu będzie zaś wystawa 
szopek rodzinnych.

Prace – szopki bożonarodzeniowe (podpisane 
imionami i  nazwiskami, adresem zamieszkania, 
wiekiem twórców oraz numerem telefonu i  ad-
resem e-mail do kontaktu – regulamin oraz karta 
zgłoszeniowa do pobrania na stronie gminakosa-
kowo.pl i  biblioteka.kosakowo.eu), należy dostar-
czyć do dnia 6 grudnia br. do budynku Biblioteki.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Wieczo-
ru Świątecznego, który odbędzie się w Bibliotece 
12 grudnia, o godz. 17.

UWAGA!  
Inwentaryzacja  

w Gminnej Bibliotece
Informujemy, że w dniach 

30.12.2019 – 17.01.2020 
w Bibliotece będzie prze-

prowadzana inwentaryzacja 
księgozbioru, czyli tzw. 
skontrum. W tym czasie 

Biblioteka  
będzie nieczynna.

Prosimy o wyrozumiałość 
i o wcześniejsze zaopatrze-
nie się w odpowiednią ilość 

literatury. Jednocześnie 
obiecujemy, że dołożymy 
wszelkich starań, aby wy-

konać zadanie jak najszyb-
ciej i być może uda nam się 
uruchomić wypożyczanie 

książek wcześniej. 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOSAKOWO
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Na budowanej szkole w Pogórzu zawisła symboliczna wiecha
Tradycja wznoszenia nowych budynków nieodzownie wią-

że się z  zawieszaniem symbolicznej wiechy, oznajmiającej 
zakończenie ważnego etapu prac budowlanych. W  Pogórzu, 
na placu budowy nowej szkoły dla 500 uczniów z naszej gmi-
ny, wiecha zawisła w środę (23 października). To jasny znak, 
że bryła budynku jest już gotowa, a główny ciężar prac skupi 
się od teraz na uzbrajaniu szkoły we wszystkie instalacje, wy-
kańczaniu wnętrz i zagospodarowaniu otaczającego terenu.

– Nowa szkoła w Pogórzu rośnie na naszych oczach – mówił 
podczas uroczystości zawieszenia wiechy Marcin Majek, Wójt 
Gminy Kosakowo. – To, jak dziś wygląda plac budowy, zawdzię-
czamy wielu osobom zaangażowanym w cały proces projekto-
wania budynku, wykonawcy inwestycji, pracownikom nadzoru 
inwestorskiego, a  także zespołowi urzędników naszej gminy, 
którzy troszczą się o terminowe i prawidłowe realizowanie tego 
niezwykle ważnego dla nas zadania. W dniu zawieszenia wiechy 
na  sklepieniu powstającej szkoły, wszystkim Państwu gorąco 
dziękuję.

Budynek nowej szkoły w Pogórzu składa się z trzech kon-
dygnacji, posiada podpiwniczenie, które w przyszłości zamie-
ni się w  szatnie dla uczniów. Projekt, który  został wyłoniony 
w  konkursie dla architektów jest bardzo nowoczesny. Prze-

widuje przestronne wnętrza, duże powierzchnie okien, do-
brze zaplanowany układ sal lekcyjnych i  szkolnych korytarzy. 
Budynek będzie wyposażony w osobową windę, zapewniając 
wymaganą dostępność dla dzieci z  niepełnosprawnościami. 
Ogólna wartość inwestycji wyniesie około 20 milionów złotych.

Podczas uroczystości zawieszenia wiechy, przedstawi-
ciele Urzędu Gminy Kosakowo oraz zaproszeni goście, wśród 
których znaleźli się radni powiatu puckiego i Rady Gminy Ko-
sakowo, przedstawiciele sołectw, gminnych szkół oraz wyko-
nawców projektu i budowy inwestycji złożyli pamiątkowe pod-
pisy na symbolicznym bloczku z betonu, jednym z kilku tysięcy 
składających się na bryłę budowanej szkoły.

Dochowując tradycji, podczas spotkania odśpiewany 
został psalm „Kto się w  opiekę”, po  którym  wszyscy goście 
mieli okazję z  bliska zobaczyć plac budowy. Przewodnikiem 
po szkolnych zakamarkach był Pan Jacek Sowiński, przedsta-
wiciel wykonawcy i kierownik budowy nowej szkoły w Pogórzu.

Ostatnim akcentem spotkania był ciepły poczęstunek. Przy 
kawie toczyły się ciekawe dyskusje na temat przyszłości budo-
wanej szkoły. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwszy 
dzwonek dla 500 uczniów nowej szkoły w  Pogórzu wybrzmi 
już 1 września przyszłego roku.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Edukacja europejska
Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi

W  tym roku szkolnym wybrano Hiszpanię. Język hiszpański jest 
trzecim językiem używanym na świecie po języku chińskim oraz an-
gielskim (biorąc pod uwagę liczbę użytkowników natywnych oraz in-
nych mieszkańców globu posługujących się drugim językiem). 

Uczniowie klas siódmych, pod koniec października, nauczali młod-
szych kolegów z klas III – V alfabetu języka hiszpańskiego. Na całe szczę-
ście Hiszpanie oraz inni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej posługują się 
– dobrze nam znanym – alfabetem łacińskim. Mimo że większość nazw 
literek jest zbliżona do języka polskiego, to niektóre mogą zaskoczyć – 
i na tym w szczególności skupili się nasi nauczyciele z siódmej klasy. Była 
piosenka oraz karta pracy. Wykładowcy przyznali, iż wcale łatwo nie było: 
stres, niepewność… lecz co najważniejsze przygotowali się należycie!

¡Enhorabuena!
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Urodziny biblioteki
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych został 

ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bi-
bliotekarstwa Szkolnego w  1999 roku. Początkowo święto 
bibliotek trwało tylko jeden dzień, od 2008 roku - cały paź-
dziernik. Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów 
tego święta. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej oraz 
propagowanie czytelnictwa. Tegoroczny MMBS odbył się pod 
hasłem „Wyobraź sobie”. Z tej okazji biblioteki szkolne w Pogó-
rzu i w Kosakowie przygotowały wiele ciekawych atrakcji m.in:
•	 Gazetki	okolicznościowe	i wystawy	książek.
•	 Spotkania	 literacko-plastyczne.	 Uczniowie	 uczestniczyli	

w  spotkaniach przygotowanych przez Panie Annę Patu-
rej i Darię Dużewską z Biblioteki Publicznej w Kosakowie. 
Pani Ania przeczytała dzieciom jedną ze swoich ulubionych 
książek pt. „Zielony wędrowiec”. Po wysłuchaniu opowia-
dania uczniowie stworzyli Kolorowe Stworki. Spotkania 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem, a prace plastyczne, 
które stworzyli uczniowie wywołały podziw wśród innych. 
Naszą bibliotekę odwiedziła również pani Anna Czeran – 
Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Pani Ania 
przeczytała swoją ulubioną książkę pt. „Tygrys o  złotym 
sercu” oraz znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy.

•	 Teatrzyk	Kamishibai.	Dzieci	ze	świetlicy	miały	przyjemność	
wysłuchania „Opowieści z Zielonego parku” przedstawionej 
w formie teatrzyku Kamishibai. Bajka poruszała temat za-
nieczyszczeń środowiska.

•	 Warsztaty	pisania	gęsim	piórem	i patykiem.
•	 Uroczyste	pasowanie	uczniów	klas	pierwszych	na	czytel-

nika.
•	 Projekcje	lektur	szkolnych	wyświetlanych	za	pomocą	rzut-

nika do przeźroczy. Uczniowie klas starszych obejrzeli m.in. 
„Doktora Dolittle i jego zwierzęta”, „W pustyni i w puszczy”, 
„Małego Księcia”.

•	 „Ulubione	książki	naszych	nauczycieli”.	Dużym	zaintereso-
waniem cieszyły się spotkania z nauczycielami, którzy czy-
tali uczniom swoje ulubione książki. Z dnia na dzień coraz 
więcej osób spotykało się z „żywym słowem”.

•	 Zajęcia	literacko-plastyczne	związane	z konkursem	Szkol-
ne Przygody Gangu Słodziaków. Uczniowie poznali najnow-
sze przygody przyjaciół z  Leśnej Polany. Dzieci wykonali 
wiele prac plastycznych inspirowanych Gangiem Słodzia-
ków m.in. zakładki do książek, drzewa z  rolek papieru, 
Słodziaki z  kul styropianowych, makiety leśnej polany 
z plasteliny oraz portrety Słodziaków. Największy zachwyt 
wzbudziło jednak Magiczne Drzewo Słodziaków, które wy-
konali uczniowie na zajęciach plastycznych pod kierun-
kiem p. Justyny Krytenko.

•	 Konkursy:	 Rodzinny	 Konkurs	 Fotograficzny	 „Książka	 nas	
łączy” dla uczniów kl. 1-8. Konkurs plastyczny „Jaką bajkę 
chciałbyś przeczytać Bratkowi” dla uczniów kl. 1; konkurs 
czytelniczy dla klasy 4b o Mikołajku i innych chłopakach.

Konkurs piosenki patriotycznej Szkolne przygody gangu słodziaków
7 listopada w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni odbył się 

XIII Miejski Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej. Wspania-
le reprezentowali szkołę w  Pogórzu Lena Tabaczka (kl. 2f) 
Mikołaj Szwocher (kl. 5a) oraz Lidia Kaczmar (kl. 7c). 

Wszyscy uczestnicy pięk-
nie zaprezentowali swoje pie-
śni, było nastrojowo i patrio-
tyczne. Najlepszy w kategorii 
klas 4-6 okazał się Mikołaj, 
który zaśpiewał,,Sen o  War-
szawie” Czesława Niemena. 
Zachwycił swoim wykona-
niem nie tylko jury, ale rów-
nież gości specjalnych patro-
nów szkoły z  Armii Krajowej, 
którzy wyróżnili Go nagrodą 
specjalną. Wszystkim wyko-
nawcom bardzo dziękujemy 
za wspaniałe wrażenia mu-
zyczne. Opiekunem uczniów 
była pani Wioletta Kurzawa.

W środę, 30 października o godzinie 17, szkolna biblioteka 
w Kosakowie przeobraziła się w Las Słodziaków. Pod Magicz-
nym Drzewem nasza biblioteczna Sowa czytała o  przygo-
dach swoich leśnych przyjaciół. Potrzebne były latarki, chęci 
do śpiewania z p. Wioletką i Mają z 6a, maskotki SŁODZIAKI 
i ...przytulaski - w cudnej odsłonie p. Hani z sekretariatu. 
Jesteście ciekawi jak było, zapraszamy do obejrzenia filmu!

Biblioteki naszej szkoły biorą udział w konkursie organizo-
wanym przez Biedronkę „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. 
Do wygrania są atrakcyjne nagrody książkowe dla bibliotek.
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W dniu 29 października 2019 roku w Olszynie koło Luba-
nia odbyły się Finały Mistrzostw Polski w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych. Województwo Pomorskie w  kategorii 
dziewcząt U-13, reprezentowały: IGA KŁOSIŃSKA, ZUZANNA 
PRZYBYŁOWSKA,JULIA PILARSKA, KARINA ŁAPKA, KARO-
LINA KONTNA, AMELIA HIRSZ, KLARA IWOŁA, JULIA PILAR-
SKA, JULIA BANASZAK, ANNA KRYTENKO, ZUZANNA ZALE-
ŚNA i NADIA KŁOSIN. 

Świeżo „upieczone” mistrzynie naszego województwa 
i  powiatu, musiały stanąć w  szranki z  całą czołówką Polski 
w  tej trudnej konkurencji. 16 województw reprezentowanych 
w większości przez uczniów szkół sportowych o profilu lekko-
atletycznym stanowiło nie lada wyzwanie dla naszych dziew-
cząt. Po jedenastu godzinach w autokarze (Dolny Śląsk) i krót-
kim odpoczynku, lekkoatletki z  Pogórza stanęły na starcie. 
Każda z  dziewcząt miała do pokonania dystans 800 metrów. 
Biegi przełajowe rządzą się swoimi prawami i  nie obiegana 
trasa, a zwłaszcza jej długie podbiegi często skutkuje brakiem 

sił w końcówce. Szesnaście dziewcząt uzbrojonych w pałeczki 
sztafetowe i wolę zwycięstwa, ostro ruszyło ze startu wspólne-
go wytrwale pokonując kolejne metry biegu. Rywalizację już po 
3 zmianie zdominowały sztafety szkół sportowych z Warszawy, 
Bydgoszczy i Świnoujścia... i w tej kolejności dobiegły do mety. 
Dziewczyny Skoczka Pogórze zajęły 9 miejsce i  niewątpliwie 
bogatsze o  kolejne doświadczenie, z  dużym zapasem spor-
towej złości już cierpliwie czekają na przyszłoroczny rewanż. 
Impreza przebiegała w  bardzo miłej, sportowej atmosferze. 
Zawody uświetnił zaproszony przez organizatora Halowy Mistrz 
i Rekordzista Świata w Sztafecie 4 x400 m - RAFAŁ OMELKO. 
Przystojny (196 cm) Mistrz, chętnie pozował do zdjęć i  rozda-
wał autografy swoim młodszym koleżankom i kolegom z Dworu 
Królowej. Reprezentacja naszych urodziwych dziewcząt wraz 
z trenerkami Aleksandrą Salamon i Magdaleną Ślifierz również 
poddała się zabiegowi utrwalenia tej wyjątkowej chwili.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Kosakowo Marcinowi Majek za 
pomoc w sfinansowaniu tego wyjazdu. Wdzięczni Lekkoatleci.

Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych -  
OLSZYNA 2019

Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Koszykówce 3 osobowej
19 listopada rozegrano pierwsze w historii sportu szkol-

nego Mistrzostwa Powiatu Puckiego w  Koszykówce 3 oso-
bowej. Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa 
w Jastarni. Do rywalizacji w kategorii chłopców urodzonych 
w latach 2005-2006 przystąpiło 6 zespołów.

Po uroczystym otwarciu zawodów, sędzia główny przypo-
mniał obowiązujące zasady szczegóły techniczne tej dyscy-
pliny sportu. Wszystkie zespoły rozegrały 4 spotkania z czego 
2 były w  grupach eliminacyjnych, a  2 w  rozgrywce finałowej. 
Zespół z Pogórza reprezentowany przez Dominika Knapa, Da-
wida Lipińskiego i Kacpra Komisarczyka rozpoczął potyczkę 
z koszykarzami z Jastarni. Determinacja w obronie oraz duża 
skuteczność w ataku przyniosła zasłużone zwycięstwo Pogó-
rzanom. Kolejne mecze aż do finału również przebiegały pod 
dyktando zespołu z  gminy Kosakowo. W  finale, do którego 
awansował również zespół gospodarzy, rywalizacja przebie-
gała w sposób bardzo wyrównany, a o zwycięstwie zadecydo-
wały rzuty osobiste. Celniej rzucający zespół z Pogórza wrócił 

do domu z tytułem Mistrza Powiatu w Koszykówce 3x3 i awan-
sował do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się Rumi. 
Gratulujemy!
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XXI Powiatowe igrzyska młodzieży 
szkolnej w szachach

Uczniowie naszej szkoły w  składzie Hanna Kuźniewska, 
Krzysztof Prażmo, Łukasz Siemczuk oraz Szymon Rachwał wy-
grali XXI Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach. 

Drugie miejsce zajął zespół z  Pucka, a  trzecie z  Pogórza. 
Trzymajmy za nich kciuki, ponieważ już za tydzień będą repre-
zentować nasz powiat na półfinale wojewódzkim.

Dzień Edukacji Narodowej
Z  okazji Dnia Edukacji 

Narodowej pani wicedyrektor 
Teresa Czerwińska otrzymała 
nagrodę Pomorskiego Kuratora 
Oświaty. 

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 14 października 2019 
roku w Muzeum II Wojny Światowej 
w  Gdańsku. Nagrodę wręczy-
ła pani Małgorzata Bielang p.o. 
Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Gratulujemy!!! 

Życzymy dalszych sukcesów!!!

IX Światowy dzień tabliczki mnożenia
Z okazji IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia ucznio-

wie klasy 4 rozegrali mecz, w  którym oprócz znajomości 
tabliczki mnożenia liczyła się również szybkość odpowie-
dzi. Do ścisłego finału zakwalifikowały się trzy dziewczynki; 
Ola Brunath, Ala Plucińska oraz Iga Filipczak. Tytuł Mistrza 
Tabliczki Mnożenia zdobyła Ola Brunath. Wszystkim uczniom 
serdecznie gratulujemy.

Projekt BohaterON
W  październiku w  grupach: Biedronek, Treflików, 

Pszczółek, Kangurków oraz Niedźwiadków odbyły się zaję-
cia tematyczne, a ich zwieńczeniem było wykonanie pocztó-
wek, laurek i  listów z życzeniami dla żyjących uczestników 
Powstania Warszawskiego. Dziękujemy Rodzicom, którzy po-
przez udział w  warsz-
tatach włączyli się do 
akcji pisania kartek. 
Ten symboliczny, lecz 
jakże wymowny gest 
pozwoli upamiętnić 
i  uhonorować bohate-
rów, którzy z  miłości 
do wolności i  ojczyzny 
poświęcili tak wiele.

Młodzi głosują
W  ramach projektu „Młodzi głosują” uczniowie klasy 

VIII przeprowadzili dziś w  naszej szkole prawybory do sej-
mu. Cieszyły się one dużą popularnością wśród uczniów klas 
V-VIII. Frekwencja na poziomie 85% zawstydza nieco doro-
słych. W trakcie tej lekcji demokracji młodzież poznała jak wy-
gląda prawdziwe głosowanie oraz praca w komisji wyborczej. 
Celem projektu jest kształtowanie postawy obywatelskiej.

Wojewódzki konkurs matematyczny
17 października odbył się w  naszej szkole Wojewódzki 

Konkurs Matematyczny (etap I - szkolny). 
Mimo, iż zadania nie należą do łatwych, konkurs corocznie 

cieszy się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, którzy 
przez uczestnictwo w nim pragną skonfrontować swoją wie-
dzę a także zdobywać cenne doświadczenie w rozwiązywaniu 
nietypowych zadań matematycznych. Dziękuję za liczne przy-
bycie!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu
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We wcześniejszych numerach Biuletynu opisano „Edu-
kację obywatelską” dla uczniów o  specjalnych potrzebach 
edukacyjnych opracowaną przez zespół nauczycieli tera-
peutów oraz „Klub Szkolnych Detektywów” prowadzony 
przez nauczycieli biblioteki w ramach rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. 

Kolejną innowacją opracowaną przez nauczycielki klasy 3 – 
integracyjnej jest program  „W zdrowym ciele, zdrowy duch!”. 
Głównym jego założeniem jest  zachęcanie uczniów do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego oraz nabywania zdrowych 
nawyków żywieniowych. Proponowany cykl zajęć ruchowych, 
promujących zdrowy styl życia, skierowany jest do uczniów 
i  ich rodziców. Nauczyciele i  rodzice powinni być partnera-
mi w  procesie kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci. 
W  zaplanowane działania są zaangażowani rodzice i  miesz-
kańcy gminy Kosakowo, którzy dzielą się doświadczeniem 
i swoimi umiejętnościami z najmłodszymi. Prawidłowe nawyki 
żywieniowe uczniowie nabywają dzięki uczestnictwie w  pro-

Uczniowie wraz z  wszystkimi pracownikami Szkoły 
Podstawowej w  Mostach bardzo uroczyście obchodzili 101 
rocznicę odzyskania niepodległości. 

Już 8 listopada 2019 roku cała szkoła wzięła udział w pro-
jekcie „ Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 na Sali gimnastycz-
nej wszyscy odśpiewali 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego 
w  obecności sztandaru szkoły i  flagi Rzeczpospolitej Polski. 
10 listopada poczet sztandarowy szkoły wraz z  dyrektorem 
uczestniczył w uroczystej Akademii, na której jak co roku, Wójt 
Gminy Kosakowo wręczył Statuetki Złotego Kłosa zasłużonym 
mieszkańcom gminy. 11 listopada poczet sztandarowy szkoły 
wraz z  dyrektorem złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
Józefa Klebby w Kosakowie. 

Zwieńczeniem obchodów tego wyjątkowego, radosne-
go, narodowego święta był udział wszystkich uczniów szko-
ły w Koncercie dla Niepodległej, który odbył się 13 listopada, 
a  prowadzony był przez poetę i  muzyka Stanisława Jasinow-
skiego, znanego jako Jandorana.

Dnia 7 listopada repre-
zentanci Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Mostach 
wzięli udział w  XIII Miejskim 
Konkursie Piosenki i  Poezji 
Patriotycznej pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Gdy-
ni Wojciecha Szczurka. 

Zwycięzcą tego konkursu, 
w kategorii poezji patriotycz-
nej został Jakub Markowc 
z  klasy 3a. Równie godnie 
naszą szkołę reprezentował 
Michał Wica w  kategorii pio-
senki patriotycznej. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych suk-
cesów. 

jekcie  „Zdrowe- nietrudne”. Zajęcia są prowadzone w formie 
obowiązkowych zajęć lekcyjnych, głównie w  ramach wycho-
wania fizycznego-  raz w miesiącu.

Kontynuujemy przegląd innowacji pedagogicznych  
prowadzonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach

Obchody 101 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Polski

XIII Miejski Konkurs Piosenki 
i Poezji Patriotycznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
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Szkoła Podstawowa w  Mo-
stach włączyła się w  akcję 
MEN „Szkoła pamięta”. Celem 
tej inicjatywy było zorganizo-

wanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarze-
nia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szcze-
gólny sposób pamiętamy o zmarłych.

W  ramach akcji podjęto w  szkole szereg działań. Jednym 
z  nich było posprzątanie przez 34 wolontariuszy cmentarza 
w Kosakowie. Uczniowie pod opieką K.Bejrowskiej, D.Bladow-
skiej i R.Kochańskiej z dużym zaangażowaniem oczyścili z liści 
groby i zapalili znicze przy kwaterach poległych żołnierzy oraz 
zagrabili obejście cmentarza. 

Druga grupa wolontariuszy z A.Gajewską i L.Sorn odnalazła 
groby zmarłych pracowników i  uczniów szkoły podstawowej 

w  Mostach i  w  do-
wód pamięci zapaliła 
znicze. Symboliczną 
lampkę zapalili rów-
nież przy pomniku 
poległych księży, 
nauczycieli i  miesz-
kańców gminy w  la-
sach piaśnickich 
oraz obozach kon-
centracyjnych podczas II wojny światowej.  

D.Miszewska z grupą uczniów uczących się języka kaszub-
skiego oddała cześć zmarłym działaczom kaszubskim z gminy 
Kosakowo. Zapalili znicze żołnierzom oraz Józefowi Klebbie, 
którego pomnik stoi naprzeciwko Urzędu Gminy. 

Z ŻYCIA SOŁECTW

W czwartek 19 grudnia 2019 r. o  godzinie 17, w Parafii pw. 
św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie zostanie odprawio-
na Msza Święta w intencji mieszkańców Kosakowa. Po Mszy 
Świętej sołtys Kosakowa, Andrzej Śliwiński i Rada Sołecka ser-
decznie zapraszają seniorów i osoby samotne z Kosakowa na 
spotkanie opłatkowe, w salce katechetycznej przy Kościele.

30 października zakończono remont świetlicy sołeckiej, 
która ma służyć mieszkańcom i lokalnym stowarzyszeniom. 

W  ramach remontu częściowo wymieniono uszkodzone 
podłoże i  położono nowe gumoleum na podłodze. Zamonto-
wano wentylację w  pomieszczeniach, wymieniono wszystkie 
drzwi wraz z zewnętrznymi, utworzono dwie szatnie: damską 
i  męską, z  ławeczkami i  wieszakami. Całkowicie odnowiona 
została toaleta, w której postawiono nowe ścianki, oddziela-
jące części toalet i umywalki, zamontowano okno, umywalkę 
wraz z lustrem i odmalowano całe pomieszczenie.

Dzięki zakończonym właśnie pracom wydatnie poprawiły 
się warunki lokalowe świetlicy, które odczują wszyscy miesz-
kańcy Mechelinek, chcący skorzystać ze świetlicy sołeckiej.

Mieszkańcy Dębogórza, państwo Mirosława i Ryszard Lip-
kowscy, którzy są rolnikami i otrzymali nagrodę od Wojewo-
dy Pomorskiego za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie 
na „najlepszą zagrodę”, z tej okazji zakupili dla Sołectwa Dę-
bogórza JEDEN TYSIĄC cebulek kwiatowych (krokusów). 

26 października, Sołtys Wsi Józef Melzer, zorganizował 
czyn społeczny, aby posadzić cebulki. Krokusy zostały posa-
dzone przy napisie „DĘBOGÓRZE” oraz wzdłuż chodnika przy 
parkingu od strony ulicy Pomorskiej. Przed posadzeniem 
kwiatów została wykoszona 
trawa, a  wszystkie prace zo-
stały wykonane społecznie. 
Udział w nich wzięli mieszkań-
cy, członkowie Rady Sołeckiej 
i Sołtys Józef Melzer.

Za cebulki kwiatowe oraz 
za prace, które zostały wyko-
nane społecznie, Sołtys skła-
da wszystkim podziękowanie. 
Uschnięte drzewka przy zbiorniku retencyjnym, przy Szkole, 
Sołtys wyciął we własnym zakresie.

11 Listopada, w Domu Kaszubskim w Dębogórzu, została 
zorganizowana Wieczornica, z okazji Święta Niepodległości. 
Podczas spotkania został odśpiewany Hymn Narodowy oraz 
inne ważne pieśni historyczne.

Wszyscy uczestnicy Wieczornicy przygotowali smaczny po-
częstunek, dzieląc się własnymi produktami. Spotkaniu, które 
trwało ponad 4 godziny, towarzyszyła muzyka gitarowa. Organi-
zatorami byli: Sołtys wsi Dębogórze Józef Melzer, członek Rady 
Sołeckiej Sebastian Draga oraz Radny Gminy Michał Przysiecki, 
który przekazał pamiątki z IPN o. Gdańsk. Atmosfera niepodle-
głościowej Wieczornicy była bardzo miła i uroczysta. Podobne 
spotkania będą kontynuowane w następnych latach.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
mieszkańcom Rewy i całej Gminy Kosakowo  

życzę wielu głębokich i radosnych  
przeżyć w gronie rodzinnym,  

wewnętrznego spokoju, wytrwałości,  
radości oraz Błogosławieństwa  

w każdym dniu Nowego Roku  

życzy sołtys Rewy  
wraz z Radą Sołecką

KOSAKOWO

MECHELINKI

DĘBOGÓRZE

REWA
Spotkanie opłatkowe mieszkańców Kosakowa

Remont świetlicy sołeckiej w Mechelinkach
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Sztorm Kosakowo: zakończenie rozgrywek ligowych u juniorów

GKS Sztorm Kosakowo: rozgrywki V ligi

Asystenci trenerów Sztormu Kosakowo

Najmłodsze roczniki zespołów młodzieżowych GKS 
Sztorm Kosakowo zakończyły już jesienne rozgrywki ligowe 
sezonu 2019/2020. Grupy E i F (od 8 do 11 lat) na pierwszych 
miejscach, a najmłodsi (7-latkowie) na drugim! Szczególnie 
warty podkreślenia jest wynik rocznika 2010 (U-10), który 
zakończył rozgrywki z kompletem 12 zwycięstw.
•	Junior	A1,	I liga	wojewódzka	–	10. miejsce (2 – 1 – 8)
•	Trampkarz	C2,	gr.	1	–	5. miejsce (5 – 4 – 2)
•	Młodzik	D2,	gr.	1	–	6. miejsce (7 – 2 – 4)
•	Orlik	E1,	gr.	5	–	1. miejsce (11 – 3 – 1)
•	Orlik	E2,	gr.	4	–	1. miejsce (12 – 0 – 0) i 5. miejsce (0 – 1 – 11)

16 listopada pierwszy zespół Sztormu Kosakowo rozegra 
ostatni mecz rundy jesiennej: przed zasłużoną przerwą zi-
mową podopieczni Aleksandra Cybulskiego spotkają się 
w  Kosakowie z  Błyskawicą Reda Rekowo. W  poprzednim 
spotkaniu w  Kosakowie Sztorm sprawił kibicom małą nie-
spodziankę, zdobywając punkt z  trzecią drużyną – Akade-
mią Piłkarską Sopot. 

Krystian Świst i Damian Fos już od dwóch lat zbierają do-
świadczenie w grupach dziecięcych Sztormu jako asystenci 
u  trenerów: Pawła Formelli, Michała Michalskiego, Adama 
Mackiewicza i Łukasza Godlewskiego (PZPN), a we wtorek 5 
listopada odbyli pierwsze szkolenie Grassroots. 

To niejedyni byli lub obecni zawodnicy Sztormu, którzy pra-
gną zostać trenerami i pomagają przy coraz bardziej licznych 
drużynach młodzieżowych Sztormu Kosakowo. Od sierpnia br. 
pracę rozpoczęli również: Maciej Zwoliński, Dorian Nikelski 
i Kacper Stec. Liczymy, że odbyta w ten sposób praktyka po-
może im w przyszłości w uzyskaniu licencji trenerskich. Warto-

•	Żak	F1,	gr.	5	–	1. miejsce (8 – 3 – 1) i 5. miejsce (1 – 2 – 9)
•	Żak	F2,	gr.	3	–	1. miejsce (8 – 3 – 1) i 4. miejsce (4 – 1 – 7)
•	Skrzat	G1,	gr.	2	–	2. miejsce (7 – 0 – 5) i 4. miejsce (4 – 1 – 2)

Ponad 130 juniorów Sztormu Kosakowo w wieku od 3 do 9 
lat rozpoczęło treningi w halach sportowych szkół w Mostach, 
w Pogórzu i Centrum Sportowego w Kosakowie. Starsze gru-
py wiekowe trenują na boisku przy Złotych Piaskach. Zapisy 
trwają przez cały rok, zapisy prowadzone są przez cały rok! 
Kontakt pod nr. telefonów: 608 272 212 lub 501 326 119. Więcej 
informacji na stronie: www.sztormkosakowo.com.pl oraz na 
facebooku: fb.com/SztormKosakowo

Mimo iż goście do przerwy prowadzili 2:0, a w drugiej po-
łowie kosakowianie grając w  osłabieniu (czerwona kartka 
przy stanie 1:2), udało doprowadzić się do remisu 2:2. Boha-
terem spotkania okazał się Tomasz Czaplicki – zdobywca obu 
bramek dla Sztormu. Na kolejkę przed końcem rundy Sztorm 
zajmuje 10. pozycję z dorobkiem 4 zwycięstw, 4 remisów i 6 
porażek.

ściowym doświadczeniem 
dla młodych asystentów był 
też wakacyjny obóz z udzia-
łem trenerów z  Akademii 
West Bromwich Albion, 
podczas którego często 
pełnili funkcję tłumaczy dla 
młodych piłkarzy i, co pod-
kreślali nasi goście z Anglii, 
bardzo dobrze wywiązywali 
się z tych zadań.

SPORT
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GRUDZIEŃ 2019

Śr. 04.12.2019 17:00 Kiermasz świąteczny Przedszkole ZSP i SSM w Dębogórzu

Czw. 05.12.2019 09:00-
13:00 Pobór krwi w Kosakowie Kosakowski Klub HDK Parking przed Urzędem Gminy 

w Kosakowie

Sob. 07.12.2019 14:00-
17:00 Zabawa Mikołajkowa dla dzieci Wójt Gminy,  

Kosakowskie Centrum Kultury
Hala w Centrum Sportowym 

w Kosakowie

Czw. 12.12.2019 Kiermasz świąteczny ZS-P w Mostach ZS-P w Mostach

Czw. 12.12.2019 17:00 Wieczór Świąteczny, rozstrzygnięcie XVI 
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Czw. 12.12.2019 17:00 Jasełka oraz Kiermasz świąteczny SP w Pogórzu SP w Pogórzu

Pt.. 13.12.2019 17:00 Kiermasz świąteczny Szkoła ZSP i SSM w Dębogórzu

Pt.. 13.12.2019 18:30 Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich  
oraz Pieśni Adwentowej Chór Morzanie Kościół pw. Św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Pucku

Sob. 14.12.2019 18:45 Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich  
oraz Pieśni Adwentowej Chór Morzanie Kościół pw. Św. Michała 

Archanioła w Starzynie

Sob. 14.12.2019 17:00
Finisaż Ewy Narloch-Kerszka  
„Ceramika nie tylko od święta”  

(wystawa czynna od 5 do 27 grudnia)
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w Kosakowie

Sob. 14.12.2019 15:00 Spotkanie opłatkowe dla seniorów 
z Dębogórza

Sołtys wsi Dębogórze  
wraz z Radą Sołecką Dom Kaszubski Dębogórze

Sob. 14.12.2019 10:00-
18:00 Jarmark Świąteczny Kosakowskie Centrum Kultury Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

Nd. 15.12.2019 14:00 Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich  
oraz Pieśni Adwentowej – przesłuchania Chór Morzanie Kosakowskie Centrum Kultury 

Pierwoszyno

Nd. 15.12.2019 17:00 Festiwal Kolęd i Pieśni Kaszubskich oraz 
Pieśni Adwentowej – koncert finałowy Chór Morzanie Kościół Podwyższenia Krzyża 

Św.   w Pierwoszynie

STYCZEŃ 2020

Nd. 12.01.2020 15:00-
20:30 Kosakowo dla Orkiestry

Wójt Gminy Kosakowo,  
Kosakowskie Centrum Kultury, 

Jaworowy Klub Sportowy

Jaworowy Klub Sportowy
ul. Szkolna 34, Suchy Dwór

Pn. 13.01.20-
26.01.20 17:00 Ferie w Gminie Kosakowo Szkoły Gminne, obiekty 

kulturalne w Gminie Kosakowo 

KALENDARZ 
IMPREZ

Zajęcia „Sztorm Talent”
Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Kosakowo trwają zajęcia 

dodatkowe „Sztorm Talent” dla wyróżniających się zawodni-
ków w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Celem zajęć jest postęp indywidualny zawodnika poprzez 
stworzenie optymalnych warunków do rozwoju oraz wyposa-
żenie go w niezbędne fundamenty gry, takie jak technika, tak-
tyka, motoryka i przygotowanie mentalne.
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Ważniejsze telefony:
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

tel. 606 731 674;
- 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;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 Kosakowo” – prezes Antoni Wica, tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” Andrzej Zawadzki,  

tel. 888 095 035 

- 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. 

Telefony alarmowe:
- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Kosakowo 698 486 515
- Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy Kosakowo 58 660 

43 36/ 664 928 121
- Komisariat Policji w Kosakowie 679 13 97/674 53 91
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. 58 625 47 47
- Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 507 159 482
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni – 261 263 783  

985 Ratownictwo Morskie, 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie 
Ratunkowe

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

Piotr Gloza z Dębogórza, lat 60
Jan Kaszuba z Dębogórza, lat 68

Paweł Kerszka z Pierwoszyna, lat 81
Leon Lubocki z Rewy, lat 94

Honorata Sturgulewska z Pogórza, lat 83
Andrzej Trojakowski z Pogórza, lat 64

Agnieszka Walkusz z Dębogórza, lat 83

Już po raz drugi organizujemy KOSAKOWO DLA ORKIESTY!
To nasz kolejny rok działania z WOŚP em.  

I pierwszy raz jako Sztab. 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa  
do hali sportowo-namiotowej w Suchym Dworze  

przy ul. Szkolnej 34.
Przewidujemy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

•		Atrakcje	dla	dzieci,	warsztaty,	pokazy	sztuk	walki	
•		Koncerty	młodych	wykonawców	i	zespołów!
•		Występy	regionalne		:)	
•		o	19:30	Koncert	Gwiazdy	(ogłosimy	wkrótce)	

Imprezę zakończymy Światełkiem do Nieba!
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Bioodpady – odpady kuchenne! Część I 
 

Funkcjonujący od 2013 roku na terenie gmin Związku 
system gospodarki odpadami komunalnymi jest 
rozszerzany. Do dotychczas zbieranych w naszych 
pergolach śmietnikowych grup odpadów, jakimi są plastiki 
i metale, szkło, papier, odpady zielone (liście, trawa, 
gałęzie) oraz odpady zmieszane dołączą odpadki kuchenne 
(zwane też bioodpadami). Będą one trafiać do brązowych 
pojemników. W gminie Kosakowo system ten działa już od 
początku 2019 roku, w Redzie od 1 listopada br., a w 
pozostałych gminach należących do Komunalnego Związku 
Gmin wprowadzenie nowego pojemnika do segregacji 
planowane jest na początek 2020 r. Zmiana ta wynika z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. 

Efektem zmian, przy rzetelnym podejściu mieszkańców do 
selektywnej zbiórki bioodpadów, będzie ich prawidłowe 
zagospodarowanie. Zachęcamy mieszkańców zabudowy 
jednorodzinnej do stosowania kompostowników, w 
których w naturalny sposób resztki jedzenia, opadłe liście, 
zeschłe rośliny ulegają rozkładowi tworząc dobrej jakości 
kompost, a następnie przenikając do gleby czy wody, krążą 
w przyrodzie dając życie kolejnym organizmom. 
Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości 
zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach 
przydomowych, powinni zbierać je w osobnych 
pojemnikach koloru brązowego, które opróżnia firma 
wywozowa odbierająca odpady z terenu gminy i dostarczy 
je do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych. Tam po wstępnym oczyszczeniu zostaną 
one skierowane do odpowiednich instalacji pozwalających 
przekształcić je w nawóz lub biogaz do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. 

Mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i 
Chylonki” z powodzeniem segregują powstałe w domach 
odpady na surowce i na kilka innych ich rodzajów. Przekazują w ustalony w poszczególnych gminach sposób do 
utylizacji odpady wielkogabarytowe (meble, opony), zielone (liście, trawę), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz resztki farb, lakierów (jako 
odpady niebezpieczne dla środowiska). Dlatego nie mamy wątpliwości, że wydzielenie odpadów kuc hennych, które 
stanowią od 30-40 % wszystkich wytwarzanych w domach odpadów komunalnych nie będzie problemem.  
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Są takie miejsca, są tacy ludzie...

Tak bardzo zadomowił się w wyobraźni najmłodszych, 
że doprawdy wielu rodzicom trudno wyobrazić sobie co-
dzienność swoich pociech bez tego przesympatycznego 
i  pożytecznego stworzonka. O  kim mowa? W  naturze to 
niezwykle groźny drapieżnik, owiany złą sławą i  źródło 
powszechnej arachnofobii. Ale nie tym razem i nie w tym 
wydaniu. 

Wydaniu – to słowo wyjątkowo tu pasuje. Tak się bowiem 
składa, że w  tym numerze naszego Biuletynu bierzemy pod 
lupę twórczynię Pajączka Łukasza, panią Agnieszkę Stanek
-Pacholczyk. Skąd taki pomysł? Jak to się wszystko zaczę-
ło? Niewiele brakowało, by Pajączek Łukasz swoich pajęczyn 
w ogóle nie wyrzeźbił. Właściwie to niemal dzieło przypadku 
– bo tak naprawdę to nie pani Agnieszka wybrała Pajączka na 
bohatera swoich opowiadań, ale w pewnym sensie to Pają-
czek wybrał panią Agnieszkę na swojego kronikarza. 

- Na początku nie chciałam tego robić – zaskakujące sło-
wa padają z ust pani Agnieszki, przyznać trzeba, że z trudem 
dowierzamy (ale jak w każdym standardowym filmie oczeku-
jemy happy endu) – Naprawdę. To nawet nie był mój pomysł, 
tylko przyjaciółki Kingi Jansen, która skłoniła mnie do wspól-
nego pisania. Takim przyjaciołom zazwyczaj się nie odmawia, 
dlatego też przez trzy długie dni zastanawiałam się, jak tym 
razem jednak odmówić. Przygotowana do rozmowy – i do po-
wiedzenia „nie”, zdecydowałam się zadzwonić. W  drodze do 
telefonu – ni stąd ni zowąd, jak to czasem bywa – z sufitu spadł 
na mnie mały pajączek… No i się zaczęło… 

Zaczęło się. Obie panie mają dzieci w mniej więcej tym 
samym wieku. Postanowiły stworzyć coś, co byłoby dla ich 
własnych dzieci, a  zarazem dla wszystkich innych. Coś, co 
pomogłoby je nauczyć zachwytu nad światem. Co pokazało-
by rzeczy najprostsze, z najbliższego otoczenia, co się spo-

tyka na co dzień. Obie panie są z zawodu biolożkami (Kinga 
Jansen jest ornitologiem, Agnieszka Stanek-Pacholczyk – 
biologiem morza) – nic zatem dziwnego, że główny akcent 
opowiadań ma charakter przyrodniczy. 

Ale Pajączek Łukasz to nie tylko „inicjator” serii wspa-
niałych opowiadań dla najmłodszych czy kolorowa fu-
trzana maskotka. Pani Agnieszka prowadzi również cykl 
warsztatów literacko-plastycznych i  naukowych dla dzie-
ci, prelekcje promujące czytelnictwo, różnorodne zajęcia 
warsztatowe przybliżające regionalną kulturę w szkołach, 
domach kultury i  bibliotekach. Pajączek regularnie przę-
dzie swoje edukacyjne sieci również w  kosakowskiej Bi-
bliotece. Wspólnie z naszą książnicą prowadziła wakacyjną 
akcję promującą czytelnictwo Z książką na plaży, która od-
bywała się na plażach Rewy oraz Mechelinek. 

I patronuje organizowanemu cyklicznie w maju Festiwa-
lowi Twórczości dla Dzieci „Karuzela Sztuki”, który powstał 
notabene z  inicjatywy pani Agnieszki. – Z  potrzeby serca – 
dopowiada autorka – zorganizowania w naszej gminie impre-
zy dedykowanej pociechom, imprezy na wysokim poziomie, 
pełnej kreatywności i niezwykłych pomysłów, o artystycznym, 
edukacyjnym, oryginalnym charakterze. Co roku Festiwal od-
bywa się pod innym hasłem. Przyszłorocznego na razie jesz-
cze nie zdradzimy.

Pani Agnieszka ofiarowała Pajączkowi niezwykłe literac-
kie życie, ale i sama coś temu niezwykłemu pajęczakowi za-
wdzięcza: Pozwolił mi odkryć pokłady kreatywności i energii 
twórczej. Pokazał, jak bardzo można lubić to, co się robi, i ro-
bić to, co się lubi. I te momenty, kiedy rozwrzeszczane przed 
chwilą dzieci nagle milkną i z uwagą słuchają – są nie do prze-
cenienia. 

Strona internetowa: http://pajaczeklukasz.pl/ 

Pajęczyny Pajączka Łukasza w gminie Kosakowo


