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RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

DĘBOGÓRZE DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE KAZIMIERZ KOSAKOWO MECHELINKI MOSTY PIERWOSZYNO POGÓRZE REWA SUCHY DWÓR

Dożynki gminno-powiatowe 2021 za nami

Długo wyczekiwane święto plonów w gminie Kosakowo powróciło do kalendarza wydarzeń, ciesząc tym
samym licznie zebranych gości gminno-powiatowej uroczystości ku czci rolników, rybaków oraz ogrodników,
która odbyła się w dniu 11 września br. Całe wydarzenie rozpoczął kolorowy korowód, a w nim m.in. Orkiestra
Dęta Gminy Kosakowo, Dzik Team z Żelistrzewa, Western Train oraz jeźdźcy na koniach. Wielobarwny korowód pełen gości i samorządowców ze strojnymi wieńcami dożynkowymi przeszedł z Pierwoszyna na zielony
plac przy Urzędzie Gminy, gdzie już tradycyjnie odbyła się msza polowa.
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Równolegle na placu przez cały czas dożynek czekały na wszystkich zebranych atrakcje i niespodzianki.
Zgodnie z wieloletnią tradycją dożynek pięknie wystrojone stoiska 10 gminnych sołectw witały i gościły wszystkich odwiedzających. Wśród wielu namiotów nie mogło zabraknąć również stoiska powiatowego promującego działalność Zarządu Powiatu oraz działań inwestycyjnych jak i Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne Lokalna Organizacja Turystyczna. Szeroka gama wystawców lokalnych z tradycyjnymi wyrobami, food
trucki oraz strefa zabawy dla najmłodszych – to i wiele więcej można było zobaczyć podczas święta plonów.
Mimo niesprzyjającej początkowo aury, humory i dobre nastroje nie opuszczały uczestników dożynek.

Od godz. 19 było już koncertowo i tanecznie. Na scenie wystąpili zaproszeni artyści polskiej sceny dance
i pop: Tomasz Niecik, Łobuzy oraz gwiazda wieczoru Gromee. Imprezę prowadziła Anna Padée, autorem zdjęć
jest STykówka S.Tomaszewska.
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OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XXXII/216//2020 z dnia 28 maja
2020 r.
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrębu Kazimierz i części obrębu Dębogórze gmina Kosakowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
Projekt planu udostępniony będzie w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pokój nr 258 (II p.),
w dniach od 04.10.2021 r. – 02.11.2021 r. w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu
wizyty w Referacie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel. 58 660 43 13. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno
stanowisko obsługi. Projekt planu dostępny będzie także na stronie internetowej: https://bip.kosakowo.pl/m,761,mpzp-wylozone-do-wgladu-projekty-planow-miejscowych.html w zakładce „MPZP wyłożone do wglądu projekty planów
miejscowych”. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 14.10.2021 r.
o godzinie 15.00 sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo, przy ul. Żeromskiego 69, I piętro.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do
publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zgodnie z art. 8c i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 741 ze zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
247 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,
– ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kosakowo,
– w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: planowanie@kosakowo.pl, bądź też opatrzonych podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
– formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej UG Kosakowo www.bip.kosakowo.pl/referat-ds
-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego;
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego 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 dyrektywy 95/46/WE (RODO) podaje się
do wiadomości, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Celem 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 w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo – www.bip.kosakowo.pl
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RADA GMINY KOSAKOWO
UCHWAŁY Z LVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 3 SIERPNIA 2021 ROKU
1. Uchwała nr LVIII/427/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
społecznych mieszkańców sołectw: Kazimierz, Dębogórze i Dębogórze-Wybudowanie dotyczących zmiany granic
obrębów geodezyjnych wsi Kazimierz i Dębogórze;
2. Uchwała nr LVIII/428/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych mieszkańców sołectw: Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie oraz Mosty dotyczących zmiany granic sołectw: Kazimierz, Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie oraz Mosty.

UCHWAŁY Z LIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 31 SIERPNIA 2021 ROKU
1. Uchwała nr LIX/429/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
2. Uchwała nr LIX/430/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2021;
3. Uchwała nr LIX/431/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2029;

Podpisanie umowy na Chmielną/Paska oraz konferencja
podsumowująca Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

24 września gmina Kosakowo była gospodarzem
spotkania podsumowującego Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021, którego gośćmi
byli sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich,
wicestarosta powiatu puckiego Tomasz Herrmann,
dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego Robert Lorbiecki oraz przedstawiciele samorządów powiatu puckiego. Elementem
spotkania było podpisanie umowy opiewającej na
kwotę 8 780 160 zł na kluczową inwestycję drogową
dla naszej gminy – drogi łączącej miejscowości Suchy
Dwór i Dębogórze.
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– Spotykamy się w tym momencie, by podsumować doświadczenia, przedyskutować to, co przed
nami. (…) Kolejne transze nadchodzą, będą duże, więc
musimy się do nich dobrze przygotować – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin
Horała.
– To spotkanie, to dobra okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy na temat priorytetów inwestycyjnych, dotowanych z programów rządowych,
w państwa samorządach – podkreślił wojewoda Dariusz Drelich. – Bardzo się cieszę, że możemy tu dziś
z wójtem podpisać tą umowę, która była na pierwszym miejscu listy rezerwowej – dodał.
– Mamy dziś zaszczyt podpisać z wojewodą umowę o dofinansowanie budowy ulicy Chmielnej/Paska. To droga, która przez wiele lat była powiatową,
a kilka lat temu w porozumieniu z Zarządem Powiatu Puckiego przejęliśmy ją w zasób dróg gminnych.
Rozpoczęliśmy prace nad jej zaprojektowaniem,
otrzymaliśmy wszystkie decyzje i staraliśmy się
o dofinansowanie tej inwestycji, które właśnie otrzymujemy. To bardzo duży projekt wart ponad 17 mln
złotych. Dla gminy Kosakowo oznacza to stworzenie
zupełnie nowej osi komunikacyjnej, na którą czeka
wielu mieszkańców zarówno gminy, jak i całego powiatu puckiego – powiedział wójt gminy Kosakowo,
Marcin Majek.
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O otrzymaniu dofinansowania na projekt budowy
drogi łączącej miejscowości Suchy Dwór i Dębogórze
z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych informowaliśmy już pod koniec kwietnia. Przypominamy, że zakres projektu obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego
Dworu w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. Projekt
zakłada budowę ww. ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Pomorską
i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią
w miejscowości Suchy Dwór oraz budowę zatok autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań.
Projektowana szerokość drogi to 6 m, wzdłuż niej
przewidziano budowę chodnika od 2 do 2,5 m oraz na
całej długości budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5 m. Projekt budowy drogi przewiduje odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników
retencyjnych w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu.
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Zakres inwestycji obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych dróg, doświetlenie
przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji technologicznej wraz ze
studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. Przy budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci gazowej
niskiego i średniego ciśnienia polegającą na zmianie
trasy sieci tak, aby nie przebiegały one pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała
z projektowaną infrastrukturą drogową. Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej w związku
z kolizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi sieciami. Nowo zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma na celu polepszenie sytuacji drogową w gminie, odciążając główne arterie przy ulicach
Żeromskiego i Derdowskiego.

Już niebawem nowe miejsce rekreacji w Dębogórzu
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce do użytku
mieszkańców zostanie oddane nowe miejsce rekreacji
w Dębogórzu – skwer przy ul. Pomorskiej.
– Skwer w Dębogórzu to kolejna inwestycja na
mapie gminy Kosakowo poświęcona rekreacji i stworzenia przestrzeni do spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców na świeżym powietrzu. To projekt re-
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alizowany przy wsparciu środków europejskich pozyskiwanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, a także przy dobrej woli współpracy
pomiędzy Urzędem Wojewódzkim i starostwem powiatowym, ponieważ część inwestycji jest realizowana na działkach Skarbu Państwa – mówi wójt gminy
Kosakowo Marcin Majek. – Bardzo nas cieszy, że in-
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westycja dobiega końca i już niedługo będzie służyła
mieszkańcom nie tylko Dębogórza, ale również pozostałej części gminy Kosakowo jako miejsce spędzenia
wolnego czasu – dodaje. Inwestycja budowy skweru
jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem. Elementy małej architektury m.in. ławki, kosze
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na śmieci, elementy placu zabaw są już zamontowane. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli korzystać z zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, linarium i huśtawka. Na terenie powstały również cztery stoliki do gier
w szachy i chińczyka. Obecnie trwa aranżacja zieleni.
Posadzone zostały drzewa tj. lipy oraz klomby z lawendą i ognikiem szkarłatnym. Na skwerze powstaną również tablice edukacyjne o charakterze ekologicznym.
Cały teren będzie oświetlony i monitorowany.
Projekt pn.: „Budowa skweru w Dębogórzu z fragmentem drogi rowerowej” jest realizowany dzięki
wsparciu ze środków Unii Europejskiej z Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na
lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej we Władysławowie.

Rewitalizacja stawu
w Pierwoszynie
Z końcem października powinny zakończyć się prace prowadzone przy rewitalizacji stawu w Pierwoszynie. Na ten czas ryby ze stawu zostały zabezpieczone
i przeniesione do zbiornika w Kosakowie. Jest to kolejny po stawie w Kosakowie zbiornik wodny w naszej
gminie, który przechodzi rewitalizację. Całkowity koszt
tej inwestycji wyniesie około 60 tysięcy złotych.

Obchody 82. rocznicy Obrony Kępy Oksywskiej
Dokładnie 82 lata temu, 19 września 1939 r. zakończyła się heroiczna bitwa o Kępę Oksywską w obronie
Ojczyzny. Niezłomny dowódca Stanisław Dąbek wraz
ze swoimi żołnierzami walczył do końca. W dniu śmierci bohaterskiego dowódcy w gminie Kosakowo, przy
obelisku w Mostach upamiętniającym ten tragiczny
czas, czczona jest pamięć tych, którzy walczyli za naszą
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wolność. Uroczystość upamiętniająca owe wydarzenia
rozpoczęła się 19 września br. o godz. 14.00 przy asyście
honorowej Wojska Polskiego, Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW. Meldunek odebrał komendant Garnizonu
Gdynia komandor porucznik Wojciech Krysiak.
W intencji bohaterów została odprawiona msza św.
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polowa, którą celebrował ks. kan. Rafał Dettlaff z parafii w Pierwoszynie, a oprawę muzyczną zapewnił chór
Morzanie pod kierownictwem Pawła Nodzaka. Pod
obeliskiem tradycyjnie zostały złożone wieńce przez
licznie przybyłe delegacje. Kwiaty składał zastępca
wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, delegacja
MW na czele z komandorem porucznikiem Wojciechem Krysiakiem oraz 43. Baza Lotnictwa Morskiego. Wśród delegacji z kwiatami pojawili się również
przedstawiciele powiatu puckiego: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Wojtunik oraz członek
Zarządu Powiatu Puckiego Jerzy Włudzik. W imieniu Rady Gminy oraz sołtysów wiązankę złożył radny
i sołtys Józef Melzer. Związek Piłsudczyków RP Okręg
Kaszubski Kosakowo reprezentowali Władysław Paciuch oraz Antoni Wica. Pod obeliskiem kwiaty złożyli
także Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie reprezen-
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towane przez prezes Danutę Tocke oraz przedstawiciele chóru Morzanie z prezes Ewą Browarczyk oraz
Dorotą Kowalską. W imieniu instytucji kultury kwiaty
złożyli dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. A. Necla Anna Paturej oraz dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz. Wśród delegacji z kwiatami pojawili także przedstawiciele szkół.
Komandor podporucznik Andrzej Rejent odczytał
apel poległych, oddając tym samym hołd i cześć poległym na naszej ziemi bohaterom. Całej uroczystości
towarzyszyły poczty sztandarowe z gminnych szkół
oraz sztandary stowarzyszeń i związków działających
na terenie naszej gminy.
W imieniu wójta gminy Kosakowo dziękujemy
samorządowcom, stowarzyszeniom, związkom oraz
szkołom za liczne przybycie i wspólne uczczenie pamięci bohaterów Kępy Oksywskiej.

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej
oddaliśmy hołd bohaterom
1 września br. o godzinie 12 w kwaterze Żołnierzy
Września 1939 gmina Kosakowo oddała hołd ofiarom
II wojny światowej.
1 września kojarzy nam się pozytywnie, z rozpoczęciem roku szkolnego przez dzieci. Nie możemy jednak zapomnieć o wydarzeniach sprzed 82 lat. 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę,
rozpętując wojnę, która kosztowała życie ponad 50
milionów istnień ludzkich, w tym 120 polskich żołnierzy poległych w rejonie Kosakowa w obronie polskiego wybrzeża, których mogiły wypełniają to miejsce”
– mówił wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.
Wiązanki kwiatów złożyli: wójt gminy Kosakowo
Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim
i ks. kanonikiem Janem Grzelakiem, 43. Baza Lotnictwa Morskiego, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński wraz z radnym Michałem Przysieckim, w imieniu sołtysów sołtys Dębogórza Józef
Melzer i sołtys Rewy Jacek Hennig, w imieniu Zarządu
Powiatu Puckiego wiceprzewodnicząca Anna Wojtu-
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nik, w imieniu Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo Władysław Paciuch, Janusz Golonka i Antoni Wica, w imieniu gminnych instytucji kultury
dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im.
Augustyna Necla Anna Paturej wraz z dyrektorem Kosakowskiego Centrum Kultury Tomaszem Świerczem,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Borek, dyrektor SP w Kosakowie Monika Pawlicka, dyrektor ZSP im. Obrońców Kępy Oksywskiej
w Dębogórzu Halina Foltynowicz, przedstawiciele SP
im. Xawerego Czernickiego w Pogórzu, przedstawiciele SP im. Piotra Dunina w Mostach, w imieniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Kępy
Oksywskiej wiceprezes Antoni Horabik i członek zarządu Patryk Rzepiński, w imieniu Komisariatu Policji
podkom. Marcin Wittbrodt oraz st. asp. Rafał Konkol.
Sztandary w Kwaterze Żołnierzy Września 1939
roku wystawiły Rada Gminy Kosakowo oraz szkoły
gminne. Wartę honorową pełnili żołnierze 43. Bazy
Lotnictwa Morskiego.
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Trójkolorowe barwy na dożynkach w Kosakowie
Wśród licznych sztandarów dożynkowego pochodu w sobotę 11 września br. w Kosakowie dojrzeć
można było również trójkolorową, francuską flagę.
W tamtych dniach gościliśmy bowiem reprezentantów naszej partnerskiej gminy z Gonneville-la-Mallet
z Normandii. Daniel i Annick Perier już od wielu lat
są prawdziwymi ambasadorami polsko-francuskiej
współpracy między naszymi gminami rozwijającej
się bardzo dynamicznie i na wielu płaszczyznach: kulturalnej, rolniczej, agroturystycznej oraz sportowej,
a od niedawna również senioralnej. Francuzi uczestniczyli w oficjalnych spotkaniach z wójtem w celu
uzgodnienia szczegółów dalszej współpracy, w dożynkowym korowodzie oraz specjalnie przygotowanym przez Kosakowskie Centrum Kultury konkursie
scenicznym, w którym po zaciętej walce “do ostatniej
jarzębiny” zajęli pierwsze miejsce, nieznacznie wygrywając z sołtysem Kazimierza i jego małżonką. Gościli także na niejednych zajęciach w rewskiej siedzibie

senioralnej. Pod opieką pełnomocnika wójta ds. seniorów i współpracy z zagranicą dr. Karola Dettlaffa,
a zarazem największego bodaj kosakowskiego frankofila, zwiedzili turystyczne atrakcje gminy Kosakowo, Torunia i półwyspu Helskiego.

Egzaminy nauczycieli w gminie Kosakowo
17 sierpnia br. odbyło się w Urzędzie Gminy Kosakowo postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. W egzaminie uczestniczyły
trzy nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dębogórzu oraz jedna ze szkoły Podstawowej im.
kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu. Organ
prowadzący powołał dla nich cztery komisje egzaminacyjne. O zdaniu egzaminu decydowało przedstawienie przez nauczyciela swojego dorobku zawodowego oraz poprawne odpowiedzi na liczne pytania
zadawane przez osoby zasiadające w komisji. Panie
zaprezentowały wysoki poziom przygotowania i każda otrzymała zaświadczenie o zdaniu egzaminu. 27
sierpnia br. zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin
Kopitzki wręczył akty nadania stopnia awansu zawo-
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dowego nauczyciela mianowanego oraz przyjął ich
ślubowanie.
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Pozytywne wyniki kontroli systemu gospodarowania
odpadami w gminie
W okresie od 1 lipca do 24 sierpnia br. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Kosakowo w ramach
ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania
przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku. Kontrola obejmowała okres od 2012 r., jej
wyniki są obiecujące i jasno wskazują, że wprowadzony
system gospodarowania odpadami spełnia swoją rolę.
Kontrola wykazała, że gmina w każdym roku osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła. Dodatkowo zapewniane są warunki do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku. Gmina Kosakowo w całości spełnia
obowiązki związane z utworzeniem i utrzymaniem

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Wyniki kontroli jasno pokazują, iż mocny nacisk
kładziony przez samorząd na prawidłową i efektywną
gospodarkę odpadami przynosi spodziewane efekty i choć koszty z tym związane są znaczne, warto
je ponosić, by żyć w czystym i zdrowym środowisku.
Znowelizowana w 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyniosła nowy porządek
prawny – właścicielami odpadów komunalnych stały
się gminy. Samorządy zostały zobligowane do opracowania i wdrożenia systemu, który umożliwi selektywny odbiór odpadów, doprowadzi do ograniczenia
ich składowania, umożliwi efektywne zagospodarowanie odpadów i zapobiegać będzie nielegalnemu
pozbywaniu się śmieci.

Wręczenie jubilatom pamiątkowych albumów
Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek odwiedził
w sierpniu br. jubilatów, którzy obchodzili tzw. złote
gody – 50. rocznicę ślubu, by przekazać im pamiątkowe albumy z uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Jubileusz obchodziło 6 par małżeńskich z Mostów,
3 pary z Suchego Dworu oraz małżonkowie z Kosakowa, Pogórza, Dębogórza Wybudowania, Kazimierza. Jubilatom jeszcze raz życzymy wszelkiego dobra
i dalszej wytrwałości.

Z ŻYCIA SOŁECTW

Rewa finalistą w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2021
Powiat Pucki nagrodził najpiękniejsze wsie oraz
właścicieli najpiękniejszych zagród na terenie ziemi
puckiej. Na etapie powiatowym konkursu Piękna
Wieś Pomorska nagrodzono 3 wsie oraz 2 zagrody.
W pierwszej z wymienionych kategorii zwyciężyło
Żelistrzewo, na drugim miejscu uplasowało się Sławoszyno, a na trzecim Rewa. Najpiękniejsze gospodarstwo domowe mają państwo Konkolowie z Żelistrzewa. Drugie miejsce zajęli państwo Reska ze
Sławoszyna. Komisja konkursowa brał pod uwagę
następujące kryteria: ogólny wygląd wsi, estetykę poszczególnych posesji, stan budynków, a przy okazji
Nr 10/2021

dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę
oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

9

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Festyn sołecki w Mostach

W sobotę 28 sierpnia br. przy dobrej pogodzie i gorących sercach spędziliśmy popołudnie na festynie
rodzinnym w Mostach. Rada sołecka i Parafialne Koło
Caritas pomagało mieszkańcowi Mostów - pan Adam
Wieczorek zbiera na samochód z platformą umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim, na którym porusza się na co dzień. Sobota była okazją do zdobycia
w biegach Pucharu Sołtysa. Wpisowe za bieg zasiliło

konto zbiórki. Mieszkańcy mogli częstować się kawą
i ciastem, dzieci bawiły się na dmuchańcach, rysowały, malowały i tańczyły. Imprezę ubogacił występ zespołu „Violet Ambulance”.
Nagrody w biegach ufundowała Rada Sołecka, kawiarnia Monic, Szkoła na Cyplu i galeria Grafija. Podczas wydarzenia zebrano ponad 3250,68 złotych, za
co wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

XX LECIE
KASZUBSKIEGO
REGIONALNEGO CHÓRU
MORZANIE

Gości��ie wystąpi:
Wiktor Gabor

Dyryge�t:
Paweł Nodzak

KOŚCIÓŁ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W PIERWOSZYNIE
9 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
GODZ. 15:00

Projekt dofin�a�sowa�y ze środków:
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Spo�sor:

Patro�i medial�i:
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Nominacja do „Perły” dla śledzia marcowego po kaszubsku
W tym roku do Konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego
„Pomorskie Smaki” wpłynęło aż 68 zgłoszeń. Ostateczny werdykt komisji konkursowej zapadł w pięciu
kategoriach. Tradycyjnie wybrane zostały najlepsze
przysmaki wyprodukowane w naszym regionie. Podczas finału konkursu „Pomorskie smaki” (8 września
br.) dwanaście produktów z regionu otrzymało nominacje Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, a co za tym idzie, będą reprezentować województwo pomorskie podczas ogólnopolskiego konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Jedną z nich jest nasza regionalna potrawa, śledź
mancowy po kaszubsku Stowarzyszenia Dziedzictwo
Kulturowe Szlakiem Północy. Kulinarna “Perła” jest
najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną przez
krajową kapitułę konkursu. Przyznanie „Pereł” nastąpi podczas targów Smaki Regionów organizowanych
w październiku br. w Poznaniu.
Laur Marszałka w kategorii “produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty i przetwory: mięsne,

z ryb, mleczne i miody” otrzymało Helskie Anchovis,
odnośnie którego stowarzyszenie wnioskuje o wpisanie na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czerwcu br. realizowali w Helu
warsztaty i pokazy kulinarne związane z wpisem anchovis na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa.

STRONA SENIORA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
Poniedziałek

Czwartek

10:00 Kawka na dzień dobry
10:00 Brydż – grupa sportowa
10:30 Pilates (Dom Kaszubski w Dębogórzu)

10.30 Pilates (Dom Kaszubski w Dębogórzu)
11.00 Brydż – grupa rekreacyjna
12.00-15.00 (II tydzień miesiąca)
Warsztaty malarskie
16.00 (I, II, III tydzień miesiąca)
Gimnastyka umysłu / Gimnastyka taneczna
16.00 (IV tydzień miesiąca) Spotkania ze Sztuką
i Nauką (Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo)
17.00 (I i III tydzień miesiąca) Seniorski Hyde Park

Wtorek
9.00-10.00 Język angielski – grupa początkująca
10.30-11.30 Język niemiecki – grupa początkująca
12.00-13.00 Język włoski – grupa początkująca
13.30-14.30 Język francuski – grupa początkująca
15.00-16.00 Język francuski – grupa zaawansowana
19.00 Basen (Akademickie Centrum
Sportowe AMW)

Piątek
10.00 Spacery, rowery i inne bajery
(Miejsca zbiórek w różnych miejscach gminy)

Środa
10.00 (I i III tydzień miesiąca)
Zajęcia artystyczne z uśmiechem
10.10 Pilates (Dom Kaszubski w Dębogórzu)
12:00 Język angielski – grupa zaawansowana

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zajęcia
odbywają się w Rewskiej Siedzibie Seniorów.

Szczegółowe informacje: www.gminakosakowo.pl/seniorzy
oraz pod nr. tel. 604 948 363
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Brydżyści od września
razy dwa
Uwaga, uwaga, nasi drodzy senioralni brydżyści –
zgodnie z państwa prośbami obok grupy sportowej
prowadzonej przez Elżbietę Skórę (przypomnijmy:
spotkania w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do
ostatniej rozgrywki), zapraszamy również do udziału
w spotkaniach grupy rekreacyjnej – w każdy czwartek
od godz. 11.00. Zajęcia odbywają się oczywiście w rewskiej siedzibie senioralnej.

Kosakowscy „Rembranci i van Godzy”
Nowe zajęcia w rewskiej siedzibie senioralnej ruszyły od września. Nic dziwnego, na dworze powiało
już troszkę jesienną aurę, a zatem i nasz harmonogram cyklicznych zajęć stał się mniej plenerowy. Raz
w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 12.00-15.00 nasi seniorzy mają okazję uczestniczyć w warsztatach malarskich pod czujnym i profesjonalnym okiem Zdzisława Karbowiaka. W to, że
znajdzie się wśród naszych nieco starszych nastolatków geniusz na miarę Rembrandta i van Gogha, nie
śmiemy wątpić. W to, że atmosfera na tych zajęciach
jest niepowtarzalna oraz rubaszna, tym bardziej.

Zajęcia artystyczne z uśmiechem
Wyzwania kreatywne wszelakiej maści, każdej możliwej sztuki użytkowej, rzemiosła czy rękodzieła czekają na naszych seniorów w każdą 1. i 3.
środę miesiąca od godz. 10.00 do ostatniej robótki. Zajęcia prowadzone
są przez niezastąpioną Justynę Sudzik, prezes Fundacji Przytulny Domek,
w rewskiej siedzibie senioralnej.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Narodowe Czytanie
„Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje
prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział” – twierdzi
pani Dulska w przesławnym cytacie z tragifarsy Gabrieli Zapolskiej. I jest to świetne podsumowanie jej
światopoglądu opartego na egoizmie, skrajnej hipokryzji i mieszczańskiej zaściankowości.
„Moralność Pani Dulskiej” trafiła w tym roku na tapetę Narodowego Czytania, które ma charakter ogól-
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nopolski i odbywa się pod honorowym patronatem
Prezydenta RP. Również i w naszej kosakowskiej bibliotece w sobotę 4 września br. daliśmy się uwieść
prześmiewczej lekturze i… wypraliśmy ją doprawdy
w sposób niezwykły i efektowny.
Powitanie – dyrektor Anna Paturej, słowo wstępne o Gabrieli Zapolskiej – Edyta Kurtyka, nauczycielka
języka polskiego, wstęp krytyczno-literacki oraz moNr 10/2021
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derowanie i nadzór merytoryczny – dr Karol Dettlaff,
teatrolog i literaturoznawca.
Jak nam wyszło? Nie nam oceniać, ale z takiego prania lektury wszyscy goście byli bardzo zadowoleni i dobrze się bawili. Można było odnieść wrażenie, że gdybyśmy następnego dnia wystawili sztukę na scenie, nikt
by nie zauważył, że to spektakl amatorski. W naszym
czytaniu aktywny udział wziął m.in. wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, któremu za przyjęcie zaproszenia
i odważne podjęcie się roli przeczytania partii Zbyszka

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

składamy serdeczne podziękowania. Lektura lekturą,
a późniejsza dyskusja przy pysznej kawce i domowym
cieście pani Wiktorii Śliwińskiej – crème de la crème.
Uspokajamy czytelników – ściany biblioteki, choć
nasłuchały się śmichów-chichów, burzliwych dysput
literackich oraz ogólnokulturowych, raczyły przeżyć
to oblężenie – i niejedno jeszcze takie z przyjemnością (wszystkich bibliotecznych pracowników) przetrwają. Dziękujemy wszystkim zebranym gościom za
sobotni poranek z lekturą. Będzie co wspominać!

Zapraszamy do udziału w VII Nocy Bibliotek
7. edycja ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, do
której po raz kolejny włącza się kosakowska książnica,
zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, iż jest to
akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury i w tym roku odbywa się pod hasłem „Czytanie wzmacnia”.
Nr 10/2021

Już w sobotę 9 października br., będzie nam miło
spotkać się z naszymi czytelnikami (tymi potencjalnymi również). UWAGA! W związku z tym, że nie znamy daty rozpoczęcia remontu, który ma się odbyć
w budynku biblioteki, a tym samym nie mamy pewności, czy impreza odbędzie się u nas czy w plenerze,
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zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej
(www.biblioteka.kosakowo.eu) i fb biblioteki.
Reasumując: nie wiemy gdzie, nie wiemy jak i nie

wiemy co, ale z pewnością będzie ciekawie, więc zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji „Nocy Bibliotek”.

Biblioteka wydała nowy numer „Polskiej Gminy Kosakowo”
cja postawiła sobie za cel, ażeby
pokazać dokonania przyjaciela kosakowskiej biblioteki w dziedzinie
krzewienia kultury i pielęgnacji spuścizny dziejowej gminy Kosakowo.
Na łamach magazynu zamieszczono również artykuł dr. Zdzisława Krygera „Polska droga ku morzu”, zdawałoby się niepasujący do
klimatu, który starano się stworzyć
w tym numerze czasopisma. Należy jednak pamiętać, że śp. Tadeusz
Krzysztof tak ukochał sobie nasze
polskie morze, że opuścił swój rodzinny Będzin i osiedlił się w nadmorskiej Rewie, w domu z widokiem na fale. Zachęcamy do lektury.
Magazyn można nabyć w siedzibie
biblioteki.

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny numer rocznika społeczno-kulturalnego „Polska Gmina
Kosakowo (gmina kaszubska)”, prezentującego dzieje gminy Kosakowo od najdawniejszych czasów do
współczesnych. Jest to już 17. numer, w tym 11. wydany przez naszą
bibliotekę.
Rok 2021 jest szczególny, bowiem
7 lutego, dziesięć lat temu, na wieczną wachtę odszedł pomysłodawca
i pierwszy redaktor naczelny czasopisma – Tadeusz Krzysztof. Komitet redakcyjny zgodnie postanowił
więc, że tegoroczny numer niemal
w całości został poświęcony właśnie
jemu - jego spuściźnie w warstwie
symbolicznej i materialnej. Redak-

SPORT
11 listopada zapraszamy do Kosakowa wszystkich
miłośników zdrowego trybu życia. Biegiem Niepodległości uczcimy patriotyczne święto, a spotkamy się
na wyjątkowej trasie (10 km), która w całości przebiegać będzie na niedostępnym zazwyczaj terenie –
Lotniska w Kosakowie. Kosakowska „dycha” posiada
atest PZLA, a ukształtowanie terenu doskonale sprzyja biciu życiowych rekordów. Tradycyjnie planujemy
też przeprowadzić biegi dzieci i młodzieży.
W zeszłym roku pandemia pokrzyżowała nam plany i bieg się nie odbył, jednak liczymy, że w tym roku
się uda i zaszczycicie nasze XV Biegi Niepodległościowe swoją obecnością. Więcej informacji wkrótce na
www.gminakosakowo.pl w zakładce sport.
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Sukcesy w żeglarstwie
W dniach 10-12 września br. w Górkach Zachodnich odbyły się mistrzostwa Polski Juniorów. Nasi
reprezentanci zdobyli złoty i srebrny medal w klasie
Hobie Cat 16, deklasując konkurencję. Młodzi żeglarze
z Mechelinek okazali się najlepsi w większości z 8 rozegranych wyścigów, ciężka praca w latach poprzednich zaczyna przynosić
efekty. Złoty medal mistrzostw polski zdobyli
Max Berliński z Marcelem Bisewskim. Srebny medal mistrzostw
polski zdobyli Iga Saj
oraz
Maksymilian
Nadolski. Na 5. miejscu
znalazła się 3. nasza
załoga: Zuza Tarnawska i Tobiasz Glinda.
W tym sezonie zawodnicy z Mechelinek wygrali w Polsce prawie
wszystko, co było do
wygrania w klasyfikacji ogólnej, a w klasyfikacji juniorów często
zajmowaliśmy całe podium. W zakończonym

Pucharze Polski nasze załogi zajmują pierwsze, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Regaty zorganizowane zostały przez Polski Związek Żeglarski oraz
miasto Gdańsk. W tym roku Stowarzyszenie Port Mechelinki może poszczycić się łącznie 3 medalami mistrzostw Polski w żeglarstwie.

8 medali lekkoatletów w Słupsku
11.09 br. na pięknym stadionie w Słupsku odbyły
się Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Lekkiej Atletyce. Nasza młodzież jeszcze raz potwierdziła swoje
aspiracje do pozycji lidera w kategoriach U-12 i U-14
w województwie pomorskim. Młodzi sportowcy
Skoczka Pogórze już od pierwszego startu potwierdzili wysoką dyspozycję. Bardzo dobre warunki, ciepło i słońce oraz tartan typu MONDO (bardzo szybki)
uskrzydlały zwłaszcza naszych sprinterów. Dwa złote
medale zdobył Szymon Dzirba (U-12), wyprzedzając drugiego na mecie zawodnika zaledwie o jedną
setną sekundy w biegu na 60 m i pięć setnych na
300 m. Natalia Kułakowska w tej samej kategorii wiekowej i na identycznych dystansach wywalczyła dwa
srebra z wartościowym wynikiem zwłaszcza na 300
m: 49.44 s. (2. wynik w Polsce). Na 300 m popisał się
również świetnym biegiem i walką do samego końca
młodszy o rok od swoich rywali Tymon Steinke, trzeci
na mecie z rekordem życiowym 47.06 s. W kategorii U-14 trzecią sprinterką województwa pomorskiego została Klara Iwoła. Marta Leoniak, bijąc w finale
rekord życiowy w skoku w dal (444 cm), wyskakała
Nr 10/2021

srebrny medal. Końcowy akcent zawodów należał do
biegaczy na 600 i 1000 m. Dobrze dysponowana tego
dnia Nadia Kłosin na finiszowych metrach wyprzedziła swoją koleżankę klubową Julię Banaszak i tym
sposobem wdrapała się na 3 stopień podium. Ulewny deszcz w końcowej części zawodów próbował bez
skutku ostudzić sportowe emocje. Gratulujemy!

15

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Piłka nożna naszą pasją (UKS Lider Dębogórze)
Rozpoczęły się potyczki ligowe, czyli coś więcej niż
tylko trenowanie. Na to wszyscy zawodnicy i zawodniczki zawsze czekają z niecierpliwością. Zespół 2011
i młodsi grają swoje turnieje ligowe w grupie E1 Orlik.
W październiku organizujemy turniej jako gospodarze. Bazą docelową drużyny jest boisko przy szkole
w Dębogórzu. Drużyna składająca się z roczników
2008/2009 rozgrywa swoje mecze w Tucholi (tam powstała inicjatywa rozgrywania „Ligi Rezerwowych”).
Po reaktywacji i akcji naborowej jest to prężnie radzący sobie zespół, w skład którego wchodzą młode
wilczki chcące z powodzeniem pobawić się w piłkę
nożną. Drużyna wystąpi w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu.

Najstarsza grupa (zespół seniorów UKS Lider Dębogórze) z powodzeniem walczy o ligowe punkty
w serii B. Po pięciu dotychczasowych kolejkach zespół plasuje się w jej czubie. Bazą treningową zespołu
jest Boisko Orlik w Mostach – tam drużna przygotowuje swoje szlify do meczy mistrzowskich.
Najmłodsza grupa „Lider Kids” oczywiście w rozgrywkach nie bierze jeszcze udziału, ale jak najbardziej bawi się wyśmienicie również w piłkę nożną.
Tu nie ma czasu na nudę. Bazą tej grupy jest boisko
szkolne i hala sportowa SP w Dębogórzu.
Rok szkolny już ruszył na dobre więc i my ruszamy
pełną parą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą:
Piłka Nożna – to najbardziej popularny sport drużynowy, dokładamy wszelkich starań, aby młodzi zawodnicy i zawodniczki w naszym klubie mieli zapew-
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niony jak najlepszy rozwój. Począwszy od treningów
przez turnieje po wyjazdy integracyjne i obozowe
(zima/lato). Zapraszamy na trening do dedykowanej
grupy wiekowej, aby uzyskać komplet informacji.
Siatkówka – to dyscyplina, która od wielu lat jest
na topie i wiele osób chciałoby spróbować swoich
w niej sił. Dajemy taką możliwość wszystkim z gminy. Treningi to dobry pomysł na rozwój umiejętności
siatkarskich i sprawdzenie się w turniejach, ale także
szansa na zawiązanie nowych znajomości.
Gry i zabawy ogólnorozwojowe dla najmłodszych – dedykowane są przede wszystkim najmłodszym dzieciom, które przez zabawę poznają sport. To
w tej grupie będziemy rozwijać sprawność fizyczną
od najmłodszych lat. Rzucanie, kozłowanie, przeskakiwanie, turlanie, łapanie itd. Będziemy doskonalić
i dbać o harmonijny rozwój dziecka.
Rozkład treningów od października będzie wyglądał następująco:
– Lider Kids 3-5-latki, zajęcia w hali sportowej SP Dębogórze, godz. 17:00 w każdy piątek;
– Piłka nożna roczniki 2010/2012: treningi na boisku
w Dębogórzu, godz. 17:00, każdy wtorek, czwartek
i piątek;
– Piłka nożna roczniki 2008/2009: treningi na boisku Orlik w Kosakowie, godz. 18:30 w każdy wtorek
i czwartek;
– Piłka nożna seniorzy (od 15. roku życia): treningi na
boisku Orlik w Mostach, godz. 18:15 w każdy wtorek
i piątek;
– Siatkówka juniorska: treningi na hali sportowej SP
Dębogórze, godz. 17:00 w każdy poniedziałek i środę.
„Bez względu na to ile popełniasz błędów, jak wolno idą postępy i tak jesteś przed tymi, którzy nie próbują wcale.”
Rozwijamy pasje i wychowujemy przez sport. Piłka
nożna jest naszą pasją. Dołącz do Nas. Nabory uzupełniające trwają. Piłka nożna pod egidą UKS Lider Dębogórze może być początkiem przygody. Wystarczy
zadzwonić 888 095 035 lub pojawić się na zajęciach.
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Turnieje roczników 2013 i 2015 Sztormu Kosakowo
Trzy zespoły Sztormu Kosakowo z rocznika 2013
uczestniczą w rozgrywkach Ligi Mistrzów – Lidze JomaFive. Każdy z graczy przywdział stroje: Realu Madryt, Paris Saint-Germain lub Juventusu Turyn by
móc poczuć się jak piłkarz jednej z czołowych europejskich drużyn. 12 września rozgrywki odbywały się
na obiektach Jaguara w Gdańsku. Obok drużyn z Kosakowa i gospodarzy w turnieju brały udział zespoły
AP Banino, AP Kowale, Ex Siedlce Gdańsk, AP Lotos
Gdańsk, Pomerania Gdańsk i AP Jedynki Reda.
11 września przy Złotych Piaskach w Kosakowie odbył się Turniej Skrzatów rocznika 2015. W zawodach

obok 2 drużyn Sztormu Kosakowo wzięły jeszcze
udział: Arka Gdynia, Gdyńska AP, Salos Rumia i Pomorzanina Gdynia. Zespoły prowadzili trenerzy: Rafał
Konkol i Damian Fos.
28 sierpnia rocznik 2013 Sztormu Kosakowo brał
udział w charytatywnym turnieju w Koszalinie –
Gwardyjka Cup 2021. Turniej organizowany był w celu
zebrania środków na leczenie chłopca grającego
w AP Gwardii Koszalin – Dawida Teofilak. W wydarzeniu nie brakowało atrakcji dla dzieci i kibiców, loterii
fantowej, licytacji, konkursów dla kibiców i występów
artystycznych.

TRENUJ RAZEM Z NAMI
Klub Sportowy Gokken zaprasza na treningi karate olimpijskiego!
Działamy na terenie gminy Kosakowo już od 12 lat. Naszymi wychowankami są mistrzowie
Polski jak i reprezentanci kadry narodowej. Zapraszamy na próbne ( darmowe zajęcia )
treningi dzieci od 5 roku życia w Dębogórzu , Kosakowie i Pogórzu. Oprócz karate dla
dzieci i młodzieży, w ofercie mamy zajęcia z kickboxingu i muay thai dla dorosłych.
Szczegóły : tel. 500185390, 503892233, www.gokken.pl
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Rozgrywki ligowe
Sztormu Kosakowo
W V lidze Sztorm Kosakowo po 6 rozegranych kolejkach plasuje się na 8. miejscu z dorobkiem 10 pkt.
Miło nam poinformować, że drugim trenerem Sztormu został od wielu lat związany z Klubem Paweł
Formella, który będzie wspomagał trenera Bartosza
Lewandowskiego. Życzymy powodzenia i sukcesów
sportowych.
Terminarz najbliższych meczów Sztormu w V lidze:
IX – so, 2.10. (11.00)
Sztorm Kosakowo – GKS Sierakowice;
X – so, 9.10. (11.00)
Sztorm Kosakowo – Tres Osiczanka Osice;
XI – so, 16.10. (15.00)
Cartusia Kartuzy – Sztorm Kosakowo;
XII – so, 23.10. (11.00)
Sztorm Kosakowo – AS Pomorze Gdańsk;
XIII – śr, 27.10. (18.30)
GTS Goszyn – Sztorm Kosakowo;
XIV – so, 6.11. (11.00)
Sztorm Kosakowo – SPK Kamionka Sopot.
W B-Klasie po 5 meczach drugi zespół Sztormu
prowadzi w tabeli: z dorobkiem 10 pkt. wyprzedza korzystniejszą różnicą bramek Barcę Bolszewo.

Zajęcia Sztorm Talent
Do programu Sztorm Talent prowadzonego przez
trenera Łukasza Godlewskiego dołączyli zawodnicy
z rocznika 2013. Zajęcia doskonalące skierowane są
do zawodników wyróżniających się w swoich grupach
wiekowych: obecnie są to roczniki 2010, 2011, 2012 i 2013.
Treningi odbywają się w grupach sześcioosobowych.

Łukasz Godlewski prowadził również 13 września
w Mostach, dzięki uprzejmości Dyrektor Anny Szymborskiej, szkolenie dla trenerów i asystentów. Zajęcia
praktyczne odbyły się przy współudziale zawodników
z rocznika 2010.

Nabór do roczników 2008-2018 Sztormu Kosakowo
Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo ogłasza
nabór do roczników 2013-2018 oraz nabór uzupełniający do roczników 2008-2012. Zapewniamy treningi
na naturalnej nawierzchni, indywidualne treningi
bramkarskie, podział na małe grupy i opiekę fizjoterapeutów. Kontakt: Piotr Fos – 501 326 119 lub Michał
Michalski – 507 625 650.
Miło nam przy okazji poinformować, że do kadry
trenerskiej Sztormu dołączyła Magdalena Kwiatkowska – była zawodniczka Gdyńskiej Checzy, w której
grała 10 lat. Życzymy udanej i owocnej współpracy.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

e-Twinning „Fiktive Familie” w Mostach
Chętni uczniowie z klas 7 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach od lutego brali czynny udział
w krajowym projekcie e-Twinning „Fiktive Familie”,
w którym uczestniczyło 35 szkół z całej Polski. Projekt był skierowany do uczniów szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych. Uczniowie przedstawiali
się i wspólnie wymyślali postacie członków rodziny
oraz informacje o nich (wiek, cechy
charakteru, pochodzenie, zawód,
hobby itp.). W grupach międzyszkolnych uczniowie mieli okazję
rozwijać komunikację, krytyczne
myślenie, kreatywność i kooperację. Świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu i narzędzi TIK
wpłynęło nie tylko na zwiększenie
motywacji uczniów do nauki języka
niemieckiego, ale także na rozwój
kompetencji kluczowych ujętych
w podstawie programowej. Wspól-

nie opracowane elektroniczne książeczki stanowiły
materiał do różnorodnych działań mających na celu
rozwijanie sprawności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie). Udział w wideokonferencjach, tworzenie i przeprowadzanie gier językowych
wpłynęło na urozmaicenie lekcji języka niemieckiego
podczas edukacji zdalnej. Koordynatorem projektu w naszej szkole była Dagmara
Miotk, nauczycielka j. niemieckiego, która w lipcu uzyskała dla szkoły
odznakę jakości e- Twinning Quality Label za ten projekt. Serdecznie
gratulujemy.
Efekty naszej 4-miesięcznej pracy
można zobaczyć na blogu i w kolekcji wakelet:
https://f iktivefamilieprojektetwinning.blogspot.com/
h tt p s : //wa ke l e t .co m /wa ke / 1 N p603hohjISM6Kb26cYU

Akademia Bezpieczeństwa w Pogórzu
Szkoła Podstawowa w Pogórzu znalazła się
w gronie 13 szkół w Polsce, które zostały przyjęte do
programu Akademii Bezpieczeństwa PZU. Uczniowie przez cały dzień 21 września br. zgłębiali swoją
wiedzę z szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Budynek oraz teren szkoły podzielony został na tematyczne strefy:
1. Strefa teatru – aktorzy przybliżają uczniom tematykę cyberbezpieczeństwa. W przystępny sposób po-
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kazane są zagrożenia czyhający na nich w internecie.
2. Strefa bezpiecznego ruchu i rozrywki – pod czujnym
okiem policjantów uczniowie ćwiczyli prawidłowe zachowanie na przejściu dla pieszych, ulicy, trenowali
jazdę na rowerze i uświadamiali sobie konieczność
posiadania kasku. Największym powodzeniem cieszył się symulator dachowania samochodu – dzięki
niemu dzieci mogły zdać sobie sprawę ze znaczenia
prawidłowego zapięcia pasów bezpieczeństwa.
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3. Strefa pierwszej pomocy – uczniowie poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy. W towarzystwie
ratownika medycznego ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową, przypominali sobie, gdzie w razie
potrzeby wezwania pomocy zadzwonić, kogo powiadomić. Sprawdzali również swoją wiedzę podczas tur-

nieju wzorowanym na telewizyjnym show Familiada.
4. Strefa COVID – uczniowie przypominali sobie zasady bezpiecznego zachowania w warunkach pandemii, jak przenoszą się wirusy, jak z nimi walczyć.
Po całym dniu wypełnionym atrakcjami z pewnością
nie zabraknie opowieści w domach.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wakacyjna przygoda podopiecznych GOPS
Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych pn. Świetlica podwórkowa korzystali z sierpniowego słońca i podejmowali
wiele wyzwań, podążając za przygodą i świetnie się
bawiąc.
Ta edycja była pełna aktywności i niespodzianek.
Od kina, poprzez poznanie pracy terminalu kontenerowego, rozgrywki piłkarskie, zajęcia biblioteczne,
żeglarskie, zajęcia w Checzy Nordowych Kaszebów
ogniska, konie, militarne przygody, wizyty służb pomocowych, aż po wspaniałe wycieczki.
Tegoroczna edycja zajęć opiekuńczo-wychowawcze pod nazwą „Świetlica Podwórkowa” została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie od 05.07.2021 r. do 26.08.2021 r. Zajęcia
odbywały się cztery razy w tygodniu. Program prowadzonych zajęć zaplanowany został tak, aby dzieci jak
najwięcej czasu spędzały podczas aktywności fizycznej na zewnątrz. W tym roku do projektu przystąpiło
17 dzieci z gminy Kosakowo. Wiele zajęć mogło się
odbyć dzięki uprzejmości i zaangażowaniu naszych
gminnych i okolicznych instytucji.
– z zajęć żeglarskich zorganizowanych przez Yacht
Club Rewa;
– z terenowych zajęć bibliotecznych prowadzonych
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–

–
–

–

przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo im.
Augustyna Necla;
z zajęć wędkarskich odbywających się dzięki uprzejmości sołtysa Józefa Melzera na stawie
w Dębogórzu;
z zajęć na wodzie „Motorowodniaki” w Mechelinkach;
z zajęć pokazowych zorganizowanych przez Komisariat Policji w Kosakowie oraz Ochotniczą Straż
Pożarną Kosakowo.
z zajęć piłkarskich zorganizowanych przez Sztorm
Kosakowo ;
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– z warsztatów przeprowadzonych przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie o/ Dębogórze Kosakowo;
– z zajęć w siodle zorganizowanych przez Konie Dzikowy Skarb w Pierwoszynie;
– z zajęć w terminalu kontenerowym zorganizowanych przez BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy.
Wszystkim osobom i instytucjom pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za profesjonalne, pełne
entuzjazmu wsparcie realizacji naszej wakacyjnej ini-

cjatywy pn. „Świetlica podwórkowa”. Zorganizowane
zajęcia były wspaniałym wyzwaniem dla najmłodszych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kosakowie i spotkały się z ich wielką
radością. Dzięki zrozumieniu i nieocenionej pomocy udało się przeprowadzić przedsięwzięcia, których
sami byśmy nie udźwignęli. Cieszymy się, że to właśnie
w Was znaleźliśmy sojusznika do realizacji zadań, które wywołują uśmiech na dziecięcych twarzach.

Klub Seniora w Kosakowie utworzony został w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia
mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów”. Współfinansowany
jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie
06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest
gmina Puck, a gmina Kosakowo jest jednym z czterech partnerów realizujących inwestycje oraz zajęcia
na rzecz seniorów.

Na podstawie pełnomocnictwa wójta gminy Kosakowo Marcina Majek całym projektem zarządza
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie Małgorzata Borek. Nad codzienną działalnością klubu czuwają osoba prowadząca Klub Seniora i animator środowiskowo-społeczny.
Działalność Klubu Seniora odbywa się w budynku dawnej poczty, w centralnej części Kosakowa. Lokalizacja została wybrana tak, by była dostępna dla
wszystkich mieszkańców. Celem Klubu Seniora jest
aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz
organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego,
rozpoznawanie i zaspokajanie ich potrzeb, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.
Z oferty Klubu Seniora mogą korzystać osoby spełniające warunki formalne uczestnictwa w projekcie, tj.
zagrożenie ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym w wieku 60+, potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańcy gminy Kosakowo.
Pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich
i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na
osobę samotnie gospodarującą tj. 1051,50 zł lub na
osobę w rodzinie tj. 792,00 zł), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Preferowane do wsparcia w ramach projektu są osoby:
– doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż
jednej z przesłanek, o których mowa w definicji
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osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (współwystępowanie różnych przesłanek);
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
– z niepełnosprawnością sprzężoną (u których
stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi;
– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa;
– samotnie gospodarujące.
Warunkiem korzystania z oferty Klubu Seniora
jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego, zgód
na przetwarzanie danych osobowych oraz wszelkich
dokumentów wynikających z dokumentacji projektowej oraz wymaganych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, instytucje
certyfikujące, instytucje kontrolująca oraz koordynatora projektu. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc
utworzona zostanie lista rezerwowa.
Pobyt uczestnika projektu w zajęciach Klubu Seniora trwa maksymalnie 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji osobistej
uczestnika pobyt może zostać wydłużony).
Klub Seniora otwarty będzie codziennie od poniedziałku do piątku 6 godzin dziennie. Wszystkie usługi
w ramach projektu będą świadczone w sposób bezpłatny, zindywidualizowany, tj. dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Klub Seniora oferuje
usługi w zakresie:

Geronto – kinezyterapii, ćwiczeń kognitywnych,
warsztatów edukacyjnych, grupowych lub indywidualnych zajęć z psychologiem, grupowych lub indywidualnych zajęć z lekarzem, rehabilitacji, podologii, zajęć tanecznych, wokalnych, warsztatów kulinarnych
z dietetykiem, zapewnienia 1 posiłku dziennie, wycieczek do instytucji kultury, umożliwienia spotkań towarzyskich, w tym potańcówek, pogadanek, spotkań
o charakterze wspomnieniowym, patriotycznym i innych, w tym spotkań międzypokoleniowych.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Kosakowo do udziału w zajęciach organizowanych przez
Klub Seniora w Kosakowie
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:
– Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69;
– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B;
– Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2A;
– siedzibie pełnomocnika wójta ds. seniorów
i współpracy z zagranicą, Rewa, ul. Morska 56;
– oraz do pobrania na stronach internetowych Urzędu Gminy Kosakowo i GOPS Kosakowo.
Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Seniora należy:
– wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację
uczestnictwa wraz z załącznikami,
– złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
Kosakowo, w godzinach pracy ośrodka.
– zgłosić się do tut. ośrodka, pracownik socjalny pomoże wypełnić wszystkie druki.
Więcej informacji można uzyskać od pracowników
socjalnych pod nr telefonów: 797-098-918, 797-099394, 58 620-82-02.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie odeszli od nas
Ś.p.
Antoni Chodorowski z Dębogórza, lat 74
Teresa Grzybowska z Pogórza, lat 67
Nadia Kowalewska z Kosakowa, lat 17
Kazimierz Popławski z Pogórza, lat 87
Jan Tylor z Mostów, lat 60
Zygfryd Zimmermann z Kosakowa, lat 76
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Problem
Problem zz nadciśnieniem
nadciśnieniem lub
lub chorobą
chorobą układu
układu krążenia?
krążenia?
Zapraszamy
Zapraszamy
mieszkańców
mieszkańców
województwa
województwa
pomorskiego
pomorskiego
do
do
skorzystania
skorzystania zz BEZPŁATNEGO
BEZPŁATNEGO programu
programu rehabilitacji
rehabilitacji kardiologicznej
kardiologicznej
w
w ramach
ramach projektu
projektu „Rehabilitacja
„Rehabilitacja kardiologiczna
kardiologiczna szansą
szansą na
na
wydłużenie
wydłużenie aktywności
aktywności zawodowej
zawodowej mieszkańców
mieszkańców województwa
województwa
pomorskiego”
pomorskiego” współfinansowanego
współfinansowanego ze
ze środków
środków Unii
Unii Europejskiej
Europejskiej w
w
ramach
ramach Regionalnego
Regionalnego Programu
Programu Operacyjnego
Operacyjnego Województwa
Województwa
Pomorskiego
Pomorskiego na
na lata
lata 2014-2020.
2014-2020. Okres
Okres realizacji
realizacji projektu:
projektu: do
do
31.12.2022
31.12.2022
Kryteria
Kryteria udziału
udziału w
w projekcie:
projekcie:
•• stwierdzone
stwierdzone schorzenie
schorzenie układu
układu sercowo-naczyniowego
sercowo-naczyniowego (np.
(np.
nadciśnienie,
nadciśnienie, stan
stan po
po zawale).
zawale).
•• zamieszkanie
zamieszkanie na
na terenie
terenie województwa
województwa pomorskiego.
pomorskiego.
W
W ramach
ramach programu
programu zapewniamy:
zapewniamy:
•• pakiet
pakiet badań
badań (echo
(echo serca,
serca, próbę
próbę wysiłkową,
wysiłkową, badania
badania laboratoryjne),
laboratoryjne),
•• kompleksową
kompleksową rehabilitację
rehabilitację kardiologiczną
kardiologiczną (sesje
(sesje zz fizjoterapeutą,
fizjoterapeutą,
sesje
sesje psychoedukacyjne,
psychoedukacyjne, konsultacje
konsultacje zz psychologiem
psychologiem ii dietetykiem,
dietetykiem,
analizę
analizę składu
składu ciała).
ciała).
Zgłoszenie
Zgłoszenie do
do programu
programu
BEZPŁATNEJ
BEZPŁATNEJ REHABILITACJI:
REHABILITACJI:
Tel.
Tel. 509
509 574
574 877
877
Kamila
Kamila Moczała
Moczała -- Opiekun
Opiekun Pacjenta
Pacjenta
Ośrodek
Ośrodek Rehabilitacji
Rehabilitacji Kardiologicznej
Kardiologicznej
Optima
Optima Care
Care Sp.
Sp. zz o.o.
o.o.
Ul.
Ul. Żeromskiego
Żeromskiego 49
49
81-198
81-198 Kosakowo
Kosakowo

WAŻNIEJSZE TELEFONY:
Kosakowskie Centrum Kultury, tel. 784 403 228
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
tel. (58) 620 82 02, 797 098 918, 797 099 394;
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 692 943 433;
Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego
w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk tel. (58) 665 76 30
Szkoła Podstawowa w Kosakowie
– dyrektor Monika Pawlicka, tel. 58 679 23 90
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 Ewa Browarczyk, tel. 503 837 125;
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo”
– prezes Piotr Fos, tel. 501 326 119;
Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”
– trener 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”
– prezes Marek Kunc, tel. 600 192 252.
TELEFONY ALARMOWE:
Straż Gminna, tel. (58) 732 50 11, 606-731-985;
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, tel. 696 486 515;
Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Gminy
Kosakowo, tel. (58) 660 43 36, 664 928 121
Komisariat Policji w Kosakowie, tel. (47) 742 53 91
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku, tel. (47) 742 52 22
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o.,
tel. (58) 625 47 47
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, tel. 507 159 482
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni, tel. 261 263 783

999 Pogotowie Ratunkowe,
998 Straż Pożarna, 997 Policja,
985 Ratownictwo Morskie
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Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020 roku – podsumowanie
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie przekazywanych sprawozdań przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przygotowuje sprawozdania roczne w imieniu gmin
wchodzących w jego skład.
Prezentujemy Państwu zestawienie uzyskanych w latach 2017-2020 poziomów recyklingu papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania dla gmin wchodzących w skład Związku.

Gmina Kosakowo przewyższa wymogi prawne dla poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metalu, tworzyw sztucznych i szkła (75%). Niemniej Gmina nie uzyskała wymaganego poziomu recyklingu i odzysku
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania. Poprzeczka stawiana w polskim i unijnym prawie idzie coraz wyżej.

Z roku na rok stawiane wymagania w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu w gminach są coraz wyższe,
co przedstawia powyższa tabela. Oznacza to, że nadal stoją przed nami duże wyzwania. To właśnie Państwa wkład
w segregację odpadów przyczynić się może także do ochrony środowiska. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców we wstępną
segregację odpadów, łatwiej poddać je procesom odzysku i recyklingu. Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska.
Nie powinniśmy jednak spoczywać na laurach. Wciąż mamy dużo do zrobienia. Wierzymy, że wspólnie w nadchodzących
latach osiągniemy jeszcze lepsze rezultaty.

24

Nr 10/2021

