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Święto Niepodległości w Kosakowie
– Z powodu obowiązujących ograniczeń, do udziału w tegorocznych obchodach nie mogliśmy zaprosić mieszkańców, delegacje uczestniczące w dzisiejszych obchodach także były mniej
liczne niż zwykle, ale widzieliśmy wiele biało-czerwonych flag,
którymi przyozdobione były samochody przejeżdżające gminnymi ulicami, a także budynki wielu mieszkańców naszej gminy – zauważa Wójt Marcin Majek. – To bardzo budujące obrazy,
chciałbym wszystkim życzyć, aby kolejna, 103. rocznica obchodzona 11 listopada mogła być zorganizowana już bez żadnych
barier epidemiologicznych.
Wiązanki kwiatów w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości złożyli:
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z Zastępcą
Marcinem Kopitzkim, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Śliwiński wraz z radnym Michałem Przysieckim, w imieniu
sołtysów gminnych miejscowości, Sołtys Dębogórza Józef
Melzer, przedstawiciele Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
oraz Kosakowskiego Centrum Kultury, delegacja Związku Piłsudczyków RP o. Kosakowo, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o. Dębogórze-Kosakowo oraz Chóru Morzanie.

fot. M. Krauze

Uroczyste obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości w gminie Kosakowo, miały wyjątkowy charakter. Przy pomniku Józefa Klebby w Kosakowie wiązanki
kwiatów złożyły wyłącznie delegacje kosakowskiego samorządu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Akcentem, który symbolicznie połączył nas z całą niepodległą Polską był hymn państwowy, odśpiewany punktualnie
o godzinie 12.00. O tej właśnie porze Mazurek Dąbrowskiego
popłynął z każdego polskiego miasta i wsi, aby pomimo obowiązujących ograniczeń, dać wyraz narodowego przywiązania do biało – czerwonych barw niepodległej Ojczyzny.
- Nie mogło nas dzisiaj, 11 listopada 2020 roku, zabraknąć
przy pomniku Józefa Klebby w Kosakowie- mówi Marcin Majek Wójt Gminy Kosakowo. – Inaczej niż w ubiegłych latach,
ale tradycyjnie w sposób uroczysty świętujemy Niepodległość.
Punktualnie o godzinie 12.00 z całą Polską odśpiewaliśmy hymn,
złożyliśmy wiązanki kwiatów w miejscu upamiętniającym kaszubskiego patriotę, który na kartach historii zapisał się jako
oddany sprawie działacz niepodległościowy.
Mieszkańcy gminy Kosakowo pokazali, że 11 listopada
to święto wszystkich Polaków.

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

www.kosakowo.pl

Zapaliliśmy światło Tym, którzy nie wrócili z Morza
Zaduszki Morskie w Rewie trwale są wpisane w tradycję
nadmorskiej miejscowości i całej gminy Kosakowo. Tym, którzy nie wrócili z morza zapaliliśmy światło, wspomnieliśmy
i utrwaliliśmy pamięć. 2 listopada, pomimo rygorystycznych
obostrzeń epidemicznych, samorządowcy z naszej gminy
uczcili pamięć o wszystkich, których zabrała morska toń.
„Odchodziliście w samotności, bez rodzin, przyjaciół, pokonani przez żywioł. T. Krzysztof” – takie epitafium odnajdziemy w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.
To symbol pamięci o wszystkich, których pokonał morski żywioł, nie dając szans na bezpieczny powrót do portu.
– Pomimo rygorystycznych obostrzeń epidemicznych, które
nie pozwalają na liczne zgromadzenie przy krzyżu na rewskim
szperku, w Dniu Zadusznym tradycyjnie złożyliśmy zaświecony
znicz na wodach Zatoki Puckiej – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – To nasz wyraz pamięci o marynarzach, rybakach i żeglarzach, którzy spoczęli w morskiej toni. To oczywisty
symbol przywiązania do morskiej tradycji. W tym dniu szczególnie widzimy, że morze, nie zawsze bywa łaskawe. Społeczność
gminy Kosakowo pamięta i pamiętała będzie o ludziach, którzy właśnie na morzu oddali życie.

Tegoroczne Zaduszki Morskie w Rewie odbyły się w czasie
pandemii koronawirusa. Wiązanki kwiatów i znicze pod krzyżem w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza złożyli
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim, delegacja Rady Gminy oraz sołtys Rewy.
Na wodach Zatoki Puckiej zaświecony znicz złożyli tradycyjnie druhowie z OSP w Kosakowie.

RADA GMINY KOSAKOWO
Uchwały podjęte podczas XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 7 października 2020 r.
1. Uchwała Nr XLI/276/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady
Gminy Kosakowo Nr VI/19/2011 z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat i ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego.

Uchwały podjęte podczas XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 29 października 2020 r.
1. Uchwała Nr XLII/277/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29
października 2020 roku w sprawie: określenia przystanków
komunikacyjnych udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosakowo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
2. Uchwała Nr XLII/278/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: rocznego programu
współpracy w roku 2021 Gminy Kosakowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. Uchwała Nr XLII/279/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady
Gminy Kosakowo nr IX/55/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku
w sprawie nadania nazw istniejącym i nowym ulicom oraz
wprowadzenia numeracji we wsi Pogórze, zmienionej uchwałami Rady Gminy Kosakowo nr XXIV/37/2012 z dnia 31 maja
2012 roku i nr XLIX/119/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku;
4. Uchwała Nr XLII/280/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady
Gminy Kosakowo nr XLIV/45/2013 z dnia 27 czerwca 2013
roku w sprawie nadania nazwy STANISŁAWA STASZICA ulicy położonej we wsi POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo,
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zmienionej Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LIX/38/2014
z dnia 26 czerwca 2014 roku;
5. Uchwała Nr XLII/281/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały
Rady Gminy Kosakowo nr XI/72/2019 z dnia 28 marca 2019
roku w sprawie: nadania nazwy JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
ulicy położonej we wsi POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo
obiektów;
6. Uchwała Nr XLII/282/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w przedmiocie
zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Stare Obłuże
(osada) na terenie gminy Kosakowo;
7. Uchwała Nr XLII/283/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej;
8. Uchwała Nr XLII/284/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego w Kosakowie, u zbiegu ulic:
Żeromskiego i Derdowskiego;
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9. Uchwała Nr XLII/285/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia

29 października 2020 roku w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo;
10. Uchwała Nr XLII/286/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.;
11. Uchwała Nr XLII/287/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2020;
12. Uchwała Nr XLII/288/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Kosakowo na lata 2020-2027;
13. Uchwała Nr XLII/289/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, przypadających
Gminie Kosakowo lub jej jednostkom organizacyjnym;
14. Uchwała Nr XLII/290/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
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29 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr
XVII/100/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia statutu Gminy Kosakowo;
15. Uchwała Nr XLII/291/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: przystąpienia do
realizacji projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym
i ich opiekunów”;
16. Uchwała Nr XLII/292/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: stanowiska Rady
Gminy Kosakowo dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego
Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku
17. Uchwała Nr XLII/293/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: Rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
18. Uchwała Nr XLII/294/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: Rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Kosakowo;
19. Uchwała Nr XLII/295/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
29 października 2020 roku w sprawie: Rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Kosakowo.

Uchwały podjęte podczas XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 10 listopada 2020 r.
1. Uchwała Nr XLIII/296/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
10 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały nr
XLII/286/2020 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 29 października
2020 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2021 r.;

2. Uchwała Nr XLI/297/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia
10 listopada 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Kosakowo, celem
wyrażenia opinii na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy
Kosakowo na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040

Konsultacje projektu strategii rozwoju Gminy Kosakowo
12 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata
2021-2030 z perspektywą do roku 2040
Szanowni Państwo!
Dobiegają końca prace związane z opracowaniem
Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030
z perspektywą do roku 2040. Projekt strategii powstał m.
in. w oparciu o przeprowadzoną ewaluację oraz analizy,
wyniki badania ankietowego wśród mieszkańców, wnioski
pochodzące ze spotkań warsztatowych z udziałem środowisk lokalnych.
Przygotowany projekt dokumentu jest efektem prac samorządu gminy Kosakowo, przedstawicieli instytucji publicznych, mieszkańców, a także przedstawicieli organizacji społecznych, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.
W ramach konsultacji społecznych, zwracamy się
do Państwa z prośbą o przekazanie uwag oraz ewentualnych
sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu Strategii
Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2021-2030 z perspektywą
do roku 2040, poprzez wypełnienie i odesłanie ankiety konsultacyjnej na adres: boi@kosakowo.pl, do 6 grudnia 2020
roku do godziny 23.59.
Ankieta konsultacyjna oraz Projekt Strategii Rozwoju
Gminy Kosakowo na lata 2012-2030 z perspektywą do roku
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2040 stan na dzień 12.11.2020 roku dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia.
Znajdą tam Państwo również opracowane w ramach prac
nad projektem strategii: Ewaluację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2020 oraz Diagnozę społeczno-gospodarczą 2015-2019 dla Gminy Kosakowo.
Raporty z ewaluacji oraz diagnozy nie podlegają konsultacjom społecznym.
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Nie będzie podwyżki stawek podatku
od nieruchomości w 2021 roku
Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek, radni podjęli 29 października uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
Wszystkie stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Zamrożenie podwyżek podatku od nieruchomości w przyszłym roku jest przykładem odpowiedzialności gminy Kosakowo w okresie pandemii koronawirusa, która coraz bardziej
zagraża nie tylko zdrowiu i życiu, ale również budżetom domowym mieszkańców i przedsiębiorców.
-Z rosnącym niepokojem obserwuję rozwój pandemii koronawirusa w Polsce mówi -Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. -Skutki wzrastającej liczby zachorowań są odczuwalne już
nie tylko z punktu widzenia zdrowia i życia. Ekonomiczne konsekwencje wprowadzanych obostrzeń, które mają na celu powstrzymanie rozwoju pandemii, coraz dotkliwiej burzą budżety domowe mieszkańców oraz przedsiębiorców. Moja decyzja
o zamrożeniu stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku,
którą jednogłośnie poparli Radni Gminy Kosakowo, jest formą
wsparcia gospodarstw domowych i firm w niepewnym czasie,
w którym karty rozdaje COVID-19. Chciałbym, aby nikt z nas
nie znalazł się w krytycznej sytuacji ekonomicznej. W przyszłym
roku będę poszukiwał kolejnych form pomocy dla poszkodowanych rozwijającą się pandemią oraz namawiał nasz samorząd
do podejmowania szerokich działań na rzecz powstrzymywania
negatywnych skutków COVID-19 w gminie Kosakowo.

Wysokość stawek podatku nieruchomości w gminie Kosakowo w 2021 r.

Lp.

1

Od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na
sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,99 zł

0,95 zł

0,95 zł

2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych

4,99 zł

4,80 zł

4,80 zł

3

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,52 zł

0,50 zł

0,50 zł

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. poz.1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową
4 albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,28 zł

3,15 zł

3,15 zł

5

od budynków lub ich części mieszkalnych

0,85 zł

0,81 zł

0,81 zł

6

Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

24,84 zł

23,60 zł

23,60 zł

7

Od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62 zł

11,18 zł

11,18 zł

8

Od budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń

5,06 zł

4,87 zł

4,87 zł

9

Od budynków lub ich części pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,37 zł

7,80 zł

7,80 zł

2%

2%

2%

Nie będzie podwyżki stawek podatku
od nieruchomości w 2021 roku

Moja decyzja o zamrożeniu stawek podatku
od nieruchomości w 2021 roku, którą jednogłośnie
poparli Radni Gminy Kosakowo, jest formą
wsparcia gospodarstw domowych i firm
w niepewnym czasie, w którym karty rozdaje
COVID-19. Chciałbym, aby nikt z nas nie znalazł się
w krytycznej sytuacji ekonomicznej. W przyszłym
roku będę poszukiwał kolejnych form pomocy
dla poszkodowanych rozwijającą się pandemią
oraz namawiał nasz samorząd do podejmowania
szerokich działań na rzecz powstrzymywania
MARCIN MAJEK
Wójt Gminy Kosakowo

negatywnych skutków COVID-19
w gminie Kosakowo.

Wyszczególnienie

Stawki
Ustawowa
zatwierstawka
dzone
Stawki
maksymalprzez Radę na 2021 r.
na w 2021
Gminy na
roku
2020 r.
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ZKM Gdynia zawiesza kursowanie linii 265
W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 i tym samym całkowitym zawieszeniem stacjonarnej nauki w szkołach, od dnia 9 listopada, linia nr 265 dedykowana głównie obsłudze dowozów dzieci w gminie Kosakowo na trasie: Obłuże Maciejewicza – Suchy Dwór – Kosakowo – Urząd Gminy, została zawieszona do odwołania.

Biuro Obsługi Klienta PUK „PEKO” Sp. z o.o. oraz kasa pozostaną zamknięte do odwołania
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że w okresie od 26 października 2020 roku do odwołania Biuro Obsługi Klienta PUK „PEKO” Sp. z o.o. oraz kasa pozostaną
zamknięte.
Informujemy, że od 26 października 2020 r. do odwołania wstrzymane zostało przyjmowanie odpadów w Punk-
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cie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Zużytego Sprzętu
Elektronicznego i Elektrycznego.
Zachęcamy do załatwiania spraw telefonicznie i drogą
mailową.
Telefon do biura: 58 625 4747, e-mail: biuro@pukpeko.pl
Podawanie odczytów wodomierzy: 601-970-229 lub odczyty@pukpeko.pl
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Fundusz Sołecki 2020 w gminie Kosakowo
Fundusz sołecki to mechanizm podziału części środków
finansowych pochodzących z budżetu gminy, w którym zdecydowany głos mają mieszkańcy. Każdego roku podczas
zebrań wiejskich, mieszkańcy zgłaszają własne propozycje
zagospodarowania funduszu sołeckiego, a do realizacji trafiają te projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu.
Jakie propozycje cieszą się największą popularnością
podczas dorocznych zebrań wiejskich?
- Propozycje związane z Funduszem sołeckim w każdej miejscowości mogą mieć różny charakter - informuje Marcin Majek,
Wójt Gminy Kosakowo. – Wśród projektów mieszkańcy najchętniej zgłaszają inwestycje, które mają na celu poprawę estetyki
wsi, zwiększenie bezpieczeństwa, modernizację infrastruktury,
zorganizowanie miejsc do zabaw dla dzieci i do rekreacji wszystkich mieszkańców.
Główny cel: poprawa jakości życia mieszkańców każdego
sołectwa!
Kto jak nie sami mieszkańcy mogą najlepiej znać lokalne
potrzeby, które wymagają doinwestowania w ramach środków
Funduszu sołeckiego?
To przede wszystkim dlatego, w jego ramach realizowane są m. in. zadania: budowa nowych i remonty istniejących
placów zabaw i miejsc do rekreacji na świeżym powietrzu, budowa nowych i modernizacje chodników, instalacje i naprawa
oświetlenia, montaż kamer monitoringu, nowe nasadzenia zieleni. Odrębny blok projektów dotyczy integracji mieszkańców,
m. in. poprzez organizację spotkań, festynów i szkoleń. Część
zadań polega na poprawie identyfikacji wizualnej miejscowości, co może mieć zarówno praktyczny wymiar, np. tablice informacyjne na ważne ogłoszenia, równocześnie pozytywnie
wpływa na budowanie więzi społecznych lokalnych wspólnot.
Fundusz sołecki na rok 2020 został rozdysponowany rok
wcześniej, podczas odbywających się we wrześniu 2019
roku zebrań wiejskich. Pula środków do rozdysponowania
w gminie Kosakowo wyniosła: 464.929 złotych, a wysokość
środków dla każdego sołectwa uzależniona była od liczby
mieszkańców.

Dębogórze: pula środków do dyspozycji – 53.999 złotych.
Wśród zadań wskazanych przez mieszkańców do zrealizowania w 2020 roku znalazło się doposażenie sołeckiego placu
zabaw. Nowe i atrakcyjne urządzenia same zapraszają dzieci
do zabawy. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła blisko 12,5
tys. złotych

Ponadto, zrealizowano dotychczas projekty: wymiana 10
lamp oświetleniowych; zamontowanie 2 latarni na ul. Borowikowej; zakup żagla z logo sołectwa; częściowo doposażono
świetlicę sołecką, a także zorganizowano integracyjne spotkania dla mieszkańców.
W realizacji, do końca roku pozostają: dalsze doposażenie
świetlicy sołeckiej; zakup 3 tablic ogłoszeniowych; montaż
witacza na terenie osiedla Harmony; zakup 2 masztów flagowych; naprawa furtki przy placu zabaw i część prac upiększających Dębogórze.
Dębogórze Wybudowanie: pula środków do dyspozycji –
25.271 złotych.

Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Wyliczenie funduszu sołeckiego na 2020 r.
Sołectwo

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach
wg ewidencji ludności stan na 30.06.2019 r.

Fundusz sołecki obliczony
wg wzoru

Dębogórze

1.668

53.999

Dębogórze Wybudowanie

268

25.271

Kazimierz

372

30.887

Kosakowo

1.806

53.999

Pierwoszyno

1.049

53.999

Mosty

2.824

53.999

Mechelinki

370

30.778

Rewa

927

53.999

Pogórze

3.747

53.999

Suchy Dwór

1.512

53.999

Razem

14.543

464.929

Określenie kwoty bazowej funduszu sołeckiego na rok 2020
wykonanie dochodów bieżących gminy za rok 2018
Kwota bazowa = ------------------------------------------------------------------liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2018 r. (wg GUS)
KB = 80.188.103,86 : 14.850 = 5.399,87
(dziesięciokrotność KB =53.999)

Od początku bieżącego roku, w każdej miejscowości rozpoczęły się prace związane z realizacją projektów, które
w głosowaniu mieszkańców uzyskały największe poparcie.
Zobaczmy, jak przedstawia się wykonanie zwycięskich zadań
w ramach Funduszu sołeckiego 2020 w gminie Kosakowo.
Nr 12/2020
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Na nowy plac zabaw w Dębogórzu Wybudowaniu mieszkańcy przeznaczyli kwotę: 18 tys. złotych. To miejsce jest wyjątkowo estetyczne i atrakcyjnie wyposażone, radość dla dzieci i wygoda dla rodziców.
Ponadto, w ramach Funduszu sołeckiego wykonano prace
dotyczące poprawy estetyki miejscowości oraz zamontowano
bramę wjazdową na boisko przy świetlicy sołeckiej.
Do końca roku będą prowadzone prace poprawiające estetykę miejscowości.
Kazimierz: pula środków do dyspozycji – 30.887 złotych.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Kazimierza, na sołeckim placu zabaw przy ul. Majowej pojawiły się w tym roku
nowe zabawki. Karuzela i linarium cieszą się dużą popularnością, dając frajdę z zabawy na świeżym powietrzu. Należy dodać, że nowe zabawki już wkrótce będą zamontowane na drugim z sołeckich placów zabaw przy świetlicy, ku uciesze dzieci
i zapewne rodziców. Koszt: 15 tys. złotych.

www.kosakowo.pl

Mosty: pula środków do dyspozycji – 53.999 złotych.
Przy ulicy Kasztanowej zostały zainstalowane trzy nowe
lampy. Inwestycja to „rzecz jasna” korzyść dla mieszkańców tej
ulicy, ale również dla każdego, kto po zmroku odwiedzi ten rejon Mostów. Koszt: 19 tys. złotych.

Tegoroczny Fundusz sołecki w Mostach to także duże nakłady na estetyzację wsi (20 tys. złotych).
Ponadto, do końca roku w Mostach przybędzie jedna platforma pod „bocianie gniazdo”; plac zabaw przy ulicy Lipowej
wzbogaci się o dodatkowe urządzenie; zostanie także wykonane badanie chemiczne ścieku solankowego z budowy PMG
Kosakowo.
Mechelinki: pula środków do dyspozycji – 30.778 złotych.
Nowe huśtawki na placu zabaw, to jasny sygnał, że mieszkańcy Mechelinek stawiają na dobrą zabawę i uciechę dzieci.
Koszt: 7 tys. złotych.
W ramach funduszu zostały zakupione krzesła do świetlicy
sołeckiej oraz urządzenia do sołeckiego placu zabaw.
Niebawem przed wjazdem z ulicy Rumskiej w ulicę Św.
Marka powstanie witacz z napisem „Kazimierz”. Z pewnością
będzie zachęcał do odwiedzania tej urokliwej miejscowości
w gminie Kosakowo.
Kosakowo: pula środków do dyspozycji – 53.999 złotych.
Zakończyła się już rewitalizacja stawu w Kosakowie. Zbiornik wodny oraz przyległy
teren zyskały na estetyce, cieszą już oko każdego
mieszkańca, zachęcają do
odwiedzin podczas spacerów. Kwota przeznaczona
na to zadanie z Funduszu
sołeckiego wyniosła 50
tys. złotych. Łączna kwota
wszystkich prac wyniosła
100 tys. zł.
Ponadto, w ramach środków z funduszu zrealizowano akcje upowszechniające
ideę samorządności oraz
wspierające
aktywność
mieszkańców Kosakowa.
W realizacji nadal pozostają zadania polegające na poprawie estetyki miejscowości.
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Ponadto, w świetlicy sołeckiej działa już nowy rzutnik multimedialny, a wszystko co wyświetli można oglądać na dużym
ekranie (to kolejny znak, że integracja mieszkańców jest tu
priorytetem). Mechelinki mają także nowy żagiel do łódki klasy
Puck; odbyło się szkolenie dla dzieci, zrealizowane przez Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa, w ramach półkolonii.
Do końca roku będą prowadzone prace dotyczące poprawy
estetyki i promowania miejscowości; przy ulicy Stoczniowców
zakończy się także utwardzanie nawierzchni płytami YOMB.
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Pierwoszyno: pula środków do dyspozycji – 53.999 złotych.
Blisko połowa środków z tegorocznego Funduszu sołeckiego została przeznaczona na doposażenie placów zabaw.
Wszystkie nowe urządzenia uatrakcyjniają dzieciom czas spędzany na zabawie. Koszt: 24,8 tys. złotych.

Dodatkowo, zmieniono lokalizację tzw. siłowni pod chmurką, o co postulowało wielu mieszkańców; przy ulicy Wiśniowej
pojawił się tzw. drążek wysoki do ćwiczeń.
Trwają prace związane z poprawą estetyki Pierwoszyna,
a wkrótce przy skrzyżowaniu ulicy Rumskiej i Kaszubskiej stanie drewniana rzeźba.
Warto dodać, że Pierwoszyno zdobyło wyróżnienie w konkursie „Piękna wieś pomorska” zajmując trzecie miejsce w całym powiecie puckim.

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Bieżący rok przyniósł też akcje i wydarzenia promujące
ideę samorządności i aktywujące mieszkańców do wspólnej
aktywności.
Przez cały rok toczą się także prace poprawiające atrakcyjność Rewy w oczach mieszkańców i licznych turystów.
Pogórze: pula środków do dyspozycji – 53.999 złotych.
Od niedawna Pogórze wita nas okazałym napisem z nazwą
miejscowości. Witacz, który powstał u zbiegu ulic płk. Dąbka
i Traugutta wyraźnie poprawia estetykę tej części miejscowości. Koszt: 11 tys. złotych.

W ciągu roku odbywały się także warsztaty i zajęcia rozwojowo – ruchowe oraz akcje promujące bezpieczeństwo dla
starszych i młodszych; działa strona internetowa Pogórza.
Do końca roku w Pogórzu staną tablice ogłoszeniowe; przy
ulicy Dunina będzie nowe oświetlenie.
Suchy Dwór: pula środków do dyspozycji – 53.999 złotych.
Na sołeckim placu zabaw w Suchym Dworze do dyspozycji
dzieci jest już nowe wyposażenie, to miejsce z roku na rok zyskuje na atrakcyjności. Koszt: 4,7 tys. złotych.

Rewa: pula środków do dyspozycji – 53.999 złotych.
Wzdłuż ulicy Plażowej pomiędzy ul. Słoneczną i Wodną
w Rewie możemy już wygodnie spacerować nowym chodnikiem. Koszt: 30 tys. złotych.

Na boisku piłkarskim wykonane zostały prace rekultywacyjne, poprawiające jakość nawierzchni trawiastej.
Wkrótce przed wjazdem do Suchego Dworu od strony Pogórza pojawi się tablica z planem miejscowości i miejsce na
ogłoszenia; a w grudniu miejscowość zabłyśnie dzięki przygotowywanej iluminacji świątecznej.

Nr 12/2020
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Józef Klebba – postać godna przypomnienia
Obchody rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości są każdorazowo
doskonałą okazją do refleksji nad drogami, którymi kroczyli ludzie wykuwający
w codziennym trudzie zręby tej wolności.
Wśród nich nie zabrakło również synów
Ziemi Kaszubskiej. Najbardziej rozpoznawalnymi postaciami są z całą pewnością
Antoni Abraham i Jan Radtke. Gmina Kosakowo może także również poszczycić
się postacią silnie zaangażowaną w walce o przywrócenie polskości Kaszub.
Chodzi o Józefa Stefana Klebbę.
Urodził się 26 grudnia 1860 r. w Żelistrzewie. Od najmłodszych lat związany był z kuźnią ojca, pod
którego kierunkiem uczył się zawodu. W wieku 28 lat usamodzielnił się i w Kosakowie zbudował dom oraz własną kuźnię.
Był zapalonym działaczem społecznym i gorącym patriotą,
pragnącym pogłębić i rozwinąć wśród rodaków poczucie narodowe. Znalazłszy grono chętnych założył Kółko Śpiewacze,
a także pomógł zorganizować Towarzystwo Ludowe (w 1909
r. z siedzibą w pałacu poklasztornym w Mostach), gdzie początkowo pracował jako sekretarz, a później prezes. Towarzystwo działało prężnie; prowadziło wszechstronną działalność
kulturalną oraz udzielało bezpłatnych porad prawnych. Gdy
sala w Mostach okazała się za mała, z inicjatywy Józefa Klebby w 1913 r. pobudowano Dom Ludowy w Pierwoszynie (który
w czasie wojny udało się zaadaptować na kaplicę).
Podczas pracy w Towarzystwie i przy budowie Domu Ludowego pruska władza administracyjna „opiekowała się” kaszubskim kowalem bardzo starannie i urządzała w jego mieszkaniu częste rewizje. Wezwania do sądu i nakładanie kar nie
były dla Niego nowością. Sąd ukarał Go m.in. karą pieniężną,
kiedy podczas strajku szkolnego stanął w obronie kaszubskich dzieci. Za aktywny udział w agitacji przedwyborczej do
sejmu pruskiego na rzecz polskich przedstawicieli, z zemsty
władze niemieckie opodatkowały kuźnię Klebby wysokim podatkiem, a także nakazały
niemieckim
gospodarzom bojkot
warsztatu (pomocy
udzielił Bank Kaszubski z Wejherowa).
Kiedy rząd pruski
w drugim roku I wojny światowej zabronił
żołnierzom
używania języka polskiego
w swojej korespondencji, Klebba zaproponował pisanie
listów po kaszubsku
(tego zarządzenie nie
przewidziało).
W swojej działal-
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ności kulturalnej i narodowej nie ograniczał się jedynie do ziemi kosakowskiej.
W 1912 pomagał Aleksandrowi Majkowskiemu w tworzeniu Muzeum Kaszubsko
-Pomorskiego w Sopocie, a także Janowi
Radtkemu i Antoniemu Abrahamowi w założeniu Towarzystwa Ludowego w Gdyni.
Po zakończeniu działań wojennych został powołany jako mąż zaufania w ramach
działalności Komisji Demilitaryzacyjnej
do ustalenia granicy polsko-niemieckiej
i granicy Wolnego Miasta Gdańsk (za domaganie się przyłączenia do Polski szeregu osad kaszubskich groziło mu pobicie).
W odrodzonej Polsce pełnił wiele zaszczytnych funkcji
społecznych. Zasiadał w Radzie Powiatowej przy Sądzie Pokoju w Pucku i Wejherowie. Pełnił też funkcję naczelnika poczty
w Kosakowie.
Po przekazaniu kuźni synowi oddaje się działalności pisarskiej. Za najważniejszy utwór Jego autorstwa uznaje się epopeję opisującą dzieje budowy kościoła w Pierwoszynie pt. „Jak
w Pierwueszenie kuescoł budowale”. Publikował w „Pomorzu”
(dodatek kulturalny „Dziennika Gdańskiego”) oraz „Rodzinie Kaszubskiej” (dodatek niedzielny wejherowskiej „Gazety Kaszubskiej”).
We wrześniu 1924 r. w Rewie, podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków
w Pierwoszynie, generał Józef Haller odznaczył Józefa Klebbę
(a także Augustyna Klebbę i Jana Konkola) Srebrnym Krzyżem
Zasługi i nazwał Go „nauczycielem narodu kaszubskiego”.
Józef Klebba zmarł 21 maja 1931 r.
(Źródło: T. Krzysztof, „Józef Klebba. Działacz niepodległościowy
z Kosakowa”, Rewa 2003 i „Rodzina Kaszubska”, nr 45, sobota 15
listopada 1924 r.)
Uchwałą nr VI/33/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. Rada
Gminy Kosakowo wyraziła zgodę na wzniesienie w Kosakowie
przy ulicy Żeromskiego 69 pomnika Józefa Klebby. W miejscu tym każdego roku 11 listopada odbywają się uroczystości
z okazji Święta Niepodległości.
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„SensoRaczki” –
zadania on-line
W ostatnich dniach września rozpoczęła się nowa edycja
warsztatów skierowanych do dzieci z zaburzeniami integracji
sensorycznej oraz do ich rodziców pn. „SensoRaczki”, prowadzonych przez psychologa, certyfikowanego terapeutę
integracji sensorycznej – panią Katarzynę Kubacką-Dziadak.
Spotkania zaplanowano w czterech grupach wiekowych (co
dwa tygodnie) w siedzibie Biblioteki. Od tego czasu zdążyliśmy
przeprowadzić zaledwie osiem spotkań. Ze względu na sytuację pandemiczną i panujące obostrzenia zostaliśmy zmuszeni zawiesić zajęcia (do odwołania).
Jednakże, ażeby nie „porzucać” naszych „SensoRaczków”
przenieśliśmy się do sieci: na stronie Biblioteki publikowane
są zadania, które można
wykonywać samodzielnie
w domu, a które wspomagają rozwój dzieci w zakresie integracji sensorycznej.
Ponadto rodzice dzieci zapisanych na zajęcia
mogą skorzystać z indywidualnych, bezpłatnych
konsultacji z panią.
Zachęcamy do korzystania!

Biblioteka Przyjazna Seniorom
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników z przyjemnością informujemy, że Biblioteka
Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla przyłączyła się do projektu pn. „Wielkie Litery”.
Wielkie Litery to nowe wydania książek ze specjalną
czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok
i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Dzięki dużej czcionce lektura Wielkich Liter jest wygodniejsza,
a przejrzysty format nie nadwyręża wzroku czytelnika.
Seria polecana osobom słabowidzącym i seniorom.
Celem tej inicjatywy wydawniczej jest niwelowanie
barier w dostępie do książki wśród osób słabowidzących
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oraz dostosowanie oferty wydawniczej instytucji (w tym
bibliotek) do potrzeb seniorów.
Na dobry początek oferujemy 34 tytuły. Sukcesywnie
będziemy zakupywać kolejne pozycje.
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KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY

Lata 20 lata 30- odrodzenie kultury po odzyskaniu Niepodległości
Radość, euforia, szczęście to uczucia, które zawładnęły
i słusznie wszystkimi Polakami bez względu na stan i pochodzenie społeczne. Elementem scalającym w odradzającej się
Polsce była kultura. Przeżywała ona istny renesans. Architektura, kino, kabaret, muzyka, malarstwo nie było pola, na którym Polacy nie odnosiliby sukcesu.
Z okazji 102 rocznicy odzyskania Niepodległości na FB Kosakowskiego Centrum Kultury, 11 listopada, wyemitowany został krótki film-projekcja autorstwa Fundacji Koncept Kultura. Dwie dekady wystarczyły Polakom, aby odbudować 123 lata
niewoli i utraty polskiej kultury. Społeczeństwo nie poddało
się jednak i pielęgnowało polskość, tradycję i spuściznę kulturową. Wszystko to po latach niewoli, zaowocowało swoistym
bumem i niesamowitą potrzebą obcowania z kulturą.
Zapraszamy Was serdecznie dzięki @konceptkultura na
filmik kultura w IIRP – Niepodległa w obiektywie, który jest dostępny na naszym fan page’u.

Iluminacja świetlna w Kosakowskim Centrum Kultury
11 listopada 2020 r. w 102 rocznicę odzyskania Niepodległości na budynku Kosakowskiego Centrum Kultury zagościły
biało – czerwone barwy. W ten szczególny dla Polaków dzień
postanowiliśmy w trochę niecodzienny sposób uczcić Niepodległą. Covidowy czas jest dla nas wszystkich bardzo trudny.To czas wielkiej próby, który musimy wspólnie zdać biorąc
przykład z naszych przodków. Mamy nadzieję, że przygotowana
przez nas iluminacja ucieszyła Wasze oczy i przypadła Wam do
gustu, wprowadzając w pogodny, patriotyczny nastrój. Radujmy się i z optymizmem patrzmy w przyszłość…mając nadzieję,
że za rok wrócimy już do licznych, uroczystych obchodów.
Jak wyglądał budynek w patriotycznych barwach, w tym
szczególnym, odświętnym dniu, możecie zobaczyć zaglądając na nasz FB Kosakowskie Centrum Kultury. Zachęcamy
Was serdecznie do obserwowania naszych akcji w sieci.
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Święto Niepodległości z Kosakowskim Centrum Kultury
11 listopada, przez cały dzień Kosakowskie Centrum Kultury,
publikowało posty o tematyce niepodległościowej, aby móc w ten
sposób wspólnie świętować ten szczególny dla Polaków dzień.
Antoni Abraham – Król Kaszubów
’’Wszystkie poniżenia i uciski znosimy, ciesząc się nadzieją, że nadejdzie kiedyś czas, w którym wyswobodzeni zostaniemy z jarzma okrutnego’’.
Kiedy mówimy Niepodległość pierwsze myśli kierujemy
w stronę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z okazji 102 rocznicy
odzyskania Niepodległości, Centrum Kultury na swoim fanpage’u, przybliżyło postać Antoniego Abrahama, który zyskał zasłużone miano Króla Kaszubów i przyczynił się do przyłączenia
Pomorza w granice Polski. Czy prawdą jest to, iż na wiecu rozerwał kajdany i pobił pruskich żandarmów? A czy w Wersalu
walnął pięścią w stół i w obecności Lloyda George’a wykrzyknął
w języku kaszubskim „Pomorza to nam kusy purtk nie odbierze!”? To on, Antoni podczas zaślubin z morzem samego generała Hallera miał poczęstować tabaką, mówiąc „na Kaszubach,
to musi z Kaszubą zażyć tabaki z tej oto tabakiery”. To wszystko
pasuje do naszego bohatera, który słynął z wybuchowości, waleczności i bezkompromisowego charakteru. W biografii Antoniego Abrahama możemy znaleźć informację, iż swoją ogromną
niechęć do Niemców nasz Król Kaszubów nabył, kiedy podpisał
weksel zabezpieczający dług znajomego Niemca. Ten zaś nie
spłaciwszy długów, doprowadził do ruiny finansowej Antoniego.
Prawie 190 cm wzrostu, sumiasty wąs i nieodzowna czapka
maciejówka, to właśnie Antoni Abraham, urodzony 19 grudnia
1869 r. w Zdradzie, propagator kultury pomorskiej, aktywista
kaszubski, miłośnik legend, pisarz ludowy, delegat Kaszubów
na konferencję pokojową w Paryżu, orędownik polskości. Mąż
Matyldy Paszke, ojciec 5 dzieci, 2 synów i 3 córek. Niestety,
życie nie oszczędzało Antoniego. Jedna z córek zmarła w młodym wieku, 2 jedynych synów zginęło na froncie w czasie I Wojny Światowej. Reprezentant literatury ludowej, znawca legend
i wierzeń kaszubskich. Nasz bohater był samoukiem, pisał pod
pseudonimami między innymi „Antek znad Bałtyku”, „Antek
spod pomnika starego Fryca”, czy „Antek spod kartuskich
gór”. Przede wszystkim pisał felietony i korespondencje, które

Nr 12/2020

ukazywały się cyklicznie w „Gazecie Gdańskiej”. Charakterystyczny dla Abrahama pisarza to język prosty, ludyczny, obrazowy, który nawiązywał do wierzeń, anegdot i tradycji kaszubskich. Pracując jako kolporter „Gazety Gdańskiej” wędrował po
całych Kaszubach agitując za polskością. Był organizatorem
wieców ludowych oraz jedynym mówcą. Zachęcał do czytania,
powtarzając słowa „Elementarz, książka, gazeta- to polskiego
domu zaleta” równocześnie zachęcał Kaszubów do walki o byt
i świadomość narodową. Był także radnym gminnym, działał
w Towarzystwie Przyjaciół Pomorza oraz udzielał się przy rozdziale żywności dla ubogich.
Nasz bohater walk o nieodległość Polski doczekał się zasłużonych symboli pamięci. Wspomnieć tu należy np. Domek
Abrahama w Gdyni, gdzie w 1936 r. wmurowano tablicę pamiątkową w postaci medalionu z podobizną bohatera. W setną rocznicę jego urodzin, wprowadzono pamiątkowy datownik
pocztowy a w 1985 r. podobizna Antoniego Abrahama znalazła
się na medalu wybitym przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie z okazji 65 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Również
gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przyznaje Srebrne Tabakiery Antoniego Abrahama- medale za zasługi dla Kaszub. Jak przystało na „króla Kaszubów” doczekał
się i on pomników między innymi w Pucku oraz w Gdyni, gdzie
w 2001 r. stanął przepiękny, monumentalny posąg bohatera
walk o niepodległość i polskość Kaszub. Gdyński pomnik, autorstwa, stoi dumnie na Placu Kaszubskim, a Antoni z lekko
pochyloną posturą z silnymi, spracowanym dłońmi przygląda
się przepięknej, portowej Gdyni.
Nie można również zapomnieć o niezliczonych ilościach
ulic, placów jak i szkól, którym nadano imię Antoniego Abrahama. Również i u nas w Gminie Kosakowo nie mogło zabraknąć
bohatera Kaszub, który swoją ulicę ma w Pogórzu.
Zmarł 23 czerwca 1923 r. a jego pogrzeb stał się manifestacją polskości mieszkańców Gdyni. Pochowany został na
cmentarzu oksywskim.
Zdjęcia: Antoni Abraham, ilustracja z książki Władysława Pniewskiego „Antoni Abraham (1869-1923) Wielki patriota
z ludu kaszubskiego”. Wikipedia oraz zbiory prywatne.
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Z ŻYCIA SOŁECTW

SOŁECTWO MECHELINKI
Plac zabaw w Mechelinkach przy ul. Falistej zyskał nowe
atrakcje dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. Są to dwie
huśtawki oraz długo oczekiwane bocianie gniazdo. To kolejna

inwestycja zrealizowana z funduszu sołeckiego w 2020 roku,
która zdecydowanie umili wszystkim dzieciom spędzony czas
na placu zabaw i zagwarantuje dobrą zabawę.

SOŁECTWO REWA
Sołtys wsi Rewa Jacek Hennig składa podziękowania:
Panom Markowi Baranowskiemu i Mateuszowi Kreftowi za
pomoc i przeprowadzenie prac spawalniczych.
Panom Stanisławowi Kalecie i Piotrowi Rewersowi za przeprowadzenie prac ziemnych, a także Panu Mirosławowi Kuszczakowi za pomoc i udostępnienie specjalistycznego sprzętu
umożliwiającego przeprowadzenie w/w prac.
Paniom Katarzynie Milanowskiej, Jolancie Dobryłko, Jolancie Kupc i Joannie Daleckiej za poczucie estetyki, dbałość
i pielęgnację zieleni w naszej miejscowości.
Niech bezinteresowna praca i poczucie odpowiedzialności
tych osób będzie przykładem i motywacją dla innych.
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Stypendia Wójta Gminy Kosakowo za wybitne
osiągnięcia w nauce

Aż 23 stypendia dla uczniów i 11 stypendiów dla studentów zostało przyznanych młodym i zdolnym mieszkańcom
gminy Kosakowo, za wysokie wyniki w nauce w ubiegłym
roku szkolnym. Wśród wyróżnionych przez Wójta Gminy Kosakowo znalazło się m.in. czworo uczniów kończących szkołę podstawową z wynikiem średniej powyżej 5,8 punktów,
a także dwoje laureatów olimpiad szkolnych, którzy za swoje
wybitne osiągnięcia otrzymali stypendia indywidualne.
– Liczba uczniów i studentów, którym mogliśmy przyznać
stypendia za najlepsze wyniki w nauce w ubiegłym roku szkolnym cieszy nas bardzo, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak odmienny w każdym wymiarze był to rok szkolny – zauważa Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Gratuluję wszystkim

laureatom przyznanych stypendiów i życzę dalszych sukcesów
na nauce. Jestem pewien, że nasze wyróżnienia w formie finansowej pomogą rozwijać pasje i zainteresowania uczniów i studentów, będą też zachętą do podnoszenia swojej wiedzy i osiągania jeszcze lepszych ocen.
Stypendia Wójta Gminy Kosakowo są przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Uczniów i Studentów w Gminie Kosakowo. Za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 stypendiami indywidualnymi po dwa tysiące złotych każde, zostali wyróżnieni:
• Karolina Ewertowska z Mechelinek, uczennica III klasy,
II LO w Gdyni, która została laureatką konkursu chemicznego „Wygraj indeks”.
• Filip Szczepański z Pogórza, uczeń II klasy, III LO w Gdyni, który zdobył tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej.
Stypendia trafiły także do: 4 absolwentów szkół podstawowych kończących szkołę ze średnią ocen powyżej 5,8 punktów; 17 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali
średnią ocen powyżej 5,3 punktów; 11 studentów osiągających wysokie wyniki z egzaminów.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Powiatowe Igrzyska
w szachach drużynowych
W dniu 13.10.2020 w Pucku odbyły się XXII Powiatowe Igrzyska Dzieci w Szachach Drużynowych. Szkoła w Pogórzu wystawiła reprezentację, w skład której wchodzili Lila Włoch IVd, Antoni Gronek IVd, Szymon
Kowalczyk VIb, Adam Konarski VIb. Po zaciętych pojedynkach szachiści z Pogórza zostali Mistrzami Powiatu.
Kolejne partie Lila, Antek, Szymon i Adam rozegrają w ramach
półfinału wojewódzkiego a stawką będzie awans do Finału Wojewódzkiego.
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XX Dzień Papieski
Z okazji XX Dnia Papieskiego odbył się konkurs plastyczny
pod hasłem: „TotusTuus”. W szkolnej bibliotece została przygotowana wystawa prac uczniów wspólnie z pracami uczniów
ze SP w Kosakowie.Natomiast 16 października b.r. – w pamiętnym dniu Rocznicy Wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową
laureaci szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem: „Totus
Tuus”, mogli odebrać gratulacje i nagrody z rąk Pana Dyrektora Rafała Juszczyka oraz organizatorów konkursu. Zostały
również wręczone dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu, pt. „Galeria Wspomnieńi Wdzięczności o Św. Janie Pawle
II”, który częściowo odbył się w ramach nauczania zdalnegow
poprzednim roku szkolnym z okazji 100 rocznicy urodzin Św.
Jana Pawła II. Wszystkim laureatom w imieniu organizatorów
składamy serdeczne gratulacje! Konkurs zorganizowała pani
Maria Hinca.
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Pasowanie na czytelnika
21 i 23 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych
zostali uroczyście włączeni do grona czytelników biblioteki.
Członkowie koła teatralnego, pod opieką p. Katarzyny Staniszewskiej, przygotowali przepiękny, bajkowy montaż słowno
-muzyczny. Dzieci przywitały się z bohaterami różnych bajek
wchodząc tym samym do świata dziecięcej literatury. Odwiedzili ich m.in. Czerwony Kapturek, Koziołek Matołek, Szewczyk
Dratewka, Plastuś, Kopciuszek, Pinokio, Nela, Śpiąca Królewna i Cukierek. Bratek – przyjaciel dzieci, opowiedział o kąciku
czytelniczym, który znajduje się w naszej bibliotece i zachęcił
do jego odwiedzania. Gromkie brawa otrzymał „we własnej
osobie” dzielny Kot w Butach. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą szanować książki i oczywiście z wielkim zapałem je czytać. Przeniosą się dzięki temu w odległe, urocze
krainy i poznają wielu wspaniałych bohaterów.Na zakończenie
uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie w ”książkobudce”,
którą przygotowała p. Justyna Krytenko. Uroczystość przygotowały i poprowadziły panie Anna Stoltman-Białek oraz Katarzyna Otka.

20 laptopów dla uczniów z Pogórza
Po wprowadzeniu nauczania zdalnego po raz kolejny problemem były braki
sprzętowe. Dzięki współpracy z firmą INTEL TECHNOLOGY POLAND uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu zyskali
ogromną pomoc w postaci 20 laptopów.

Europejski tydzień
języków obcych
W szkole w Pogórzu obchodzono Europejski Tydzień Języków Obcych. Klasy młodsze miały okazję poznać wiele ciekawostek na temat europejskich państw i języków, jakimi
władają ich obywatele. Zgłębianiu językowej wiedzy towarzyszyły gry i zabawy czekające na uczniów w szkolnym korytarzu. Codziennie, na początku i końcu każdej lekcji rozbrzmiewał dzwonek w formie piosenek w różnych językach. Zadania
zorganizowane zostały przez panie: Agnieszkę Chojke-Klawikowską, Emilię Paszek, Agatę Grzelińską oraz Magdę Stencel.
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Do szkoły trafił w pełni sprawny 2-letni
sprzęt. Każdy z laptopów posiada dotykowy
ekran oraz pełne oprogramowanie. Dyrektor szkoły Rafał Juszczyk składa ogromne
podziękowania za pomoc w usprawnieniu
zdalnego nauczania.

Warszaty kaszubskie
Klasa 3 f już od „Palcem po mapie” zwiedza województwo
pomorskie, a w nim nie mogło zabraknąć Kaszub. Uczniowie
poznali miejsca, które warto zobaczyć zarówno podczas pieszych, jak i rowerowych wycieczek. W kolejnym tygodniu przyszła pora na spotkanie z folklorem tego regionu. Poznali kaszubskie hafty i tańce.
Próbowali czytać
w języku kaszubskim, a pod koniec
przyszła pora na
śpiewanie
alfabetu kaszubskiego. Całkiem nieźle
im to wychodziło.
Okazało się, że są
pośród nas prawdziwi Kaszubi. Lekcje te uświadomiły
wszystkim w jak
pięknym miejscu
mieszkamy. Zajęcia
zainspirowała pani
Aleksandra Kierońska.
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Szkoła Podstawowa w Dębogórzu

Dzieci pomagają

Zajęcia żeglarskie

Klasa 3b wzięła udział w dwóch wyjątkowych akcjach.
Adoptuj Pszczołę to akcja społeczna Greenpeace, dzięki
której już ósmy rok tysiące osób angażują się w pomaganie
pszczołom, a Polska staje się coraz bardziej przyjazna zapylaczom. Dzięki „adopcjom” wirtualnych pszczół każdy może
wspierać owady zapylające. Druga akcja, w której dzieci brały udział to pomoc bezdomnym. Razem z Caritas zbieraliśmy
skarpety. Bardzo dziękuję rodzicom za zangażowanie.

Ahoj! Od pierwszego września tego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu po raz pierwszy ruszyła klasa
z programem żeglarskim. Pod okiem trenera Macieja Angielczyka pierwszoklasiści uczą się sztuki żeglowania, zarówno
w praktyce, jak i w teorii.
Korzystając z pięknej wrześniowej pogody, dzielni adepci
żeglarstwa poczynili pierwsze kroki na żeglarskiej klasie Puck.
Okres zimowy natomiast, poświęcony będzie zajęciom teoretycznym, na których każdy z młodych sterników posiądzie niezbędną w tym wyjątkowym sporcie wiedzę: nauczy się m.in.
węzłów oraz nazewnictwa żeglarskiego. Szkolne zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się z pełnym zaangażowaniem
najmłodszych, a dzieci już dziś nie mogą doczekać się wiosny
i kolejnych zejść na wodę.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Pasowanie na czytelnika

Biblioteka szkolna przyjęła w poczet czytelników uczniów
klas pierwszych. Uczniowie poprawnie wykonali wszystkie
zadania. Przynieśli do biblioteki „czarodziejskie łapki” z literkami, złożyli ślubowanie i zabrali do domu
Wyprawkę Czytelniczą,
którą przekazał Instytut Książki w ramach
projektu „Mała książka
– wielki człowiek”. Najmłodsi czytelnicy wiedzą
już, że czytanie to piękna
przygoda, w której mogą
uczestniczyć wspólnie
z rodzicami, opiekunami,
nauczycielami.
Wyprawka Czytelnicza to:
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„Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;
„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak
również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności
związane z tekstami z książki;
Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który
ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.
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Święto Niepodległości
10 listopada 2020 o 11.11 odśpiewano Hymn Państwowy
w szkołach. Pandemia niestety ograniczyła szkołom obchody
tego dnia i można było hymn odśpiewać w warunkach domowych. Dzieci z biało-czerwonymi symbolami, każde w swoim
domu, w czasie zdalnej edukacji wyraziło swój związek z Polską.

XXIV Konkurs Wiedzy
o Kaszubach
Uczniowie uczący się języka kaszubskiego w szkole wzięli udział
w konkursie wiedzy o Kaszubach.
Konkurs ten został zainicjowany w 1996 roku przez red. Mariusza
Szmidkę, ówczesnego redaktora naczelnego „Naszego Tygodnika Kartuzy”, obecnie „Dziennika Bałtyckiego” oraz Huberta Hoppe, ówczesnego
prezesa oddziału ZKP w Kartuzach.
Najpierw miał zasięg powiatowy, a potem regionalny. Istotą
konkursu są zadania sprawdzające nie tylko wiedzę o kulturze Kaszub, ale też prowokujące do zajrzenia do słownika. To
wspaniała okazja do przypomnienia sobie kaszubskich słówek.
Laureatką tegorocznej edycji konkursu została Milena
Reszczyńska z klasy II b.

Komputery do nauki zdalnej – Ty też możesz pomóc!
wgramy nową licencję WIN10. Gwarantujemy także skuteczne
usunięcie danych.
Jak można przekazać sprzęt komputerowy?
Zachęcamy do kontaktu komandorem porucznikiem Wojciechem Mundtem. Telefon: 694 476 492; email: rzecznik@amw.
gdynia.pl Wszystkie komputery przekazywane przez mieszkańców gminy Kosakowo trafią do potrzebujących dzieci z terenu
naszej gminy.

fot. AMW Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej wznowiła akcję zbiórki
używanych komputerów, które po kompleksowej naprawie
i modernizacji będą przekazywane uczniom, na potrzeby nauki zdalnej w domu. 16 października dwa komputery ofiarowane przez pracowników AMW, które zyskały „nowe życie”,
trafiły do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach.
Laboratorium Podstaw Techniki Akademii Marynarki Wojennej kontynuuje akcję pozyskiwania komputerów dla dzieci
do nauki zdalnej. Jeśli posiadają Państwo zbędny sprzęt komputerowy, możecie go przekazać w „dobre ręce”. Inżynierowie
z LPT AMW poddadzą sprzęt gruntownej naprawie i modernizacji. Komputery, które zyskają „nowe życie” będą przekazywane, za pośrednictwem szkół, do potrzebujących uczniów
z naszej gminy.
– Pozyskujemy tylko zadbany, sprawny sprzęt – informuje kmdr por. Wojciech Mundt, Rzecznik Prasowy AMW. – Wymagania minimalne, które powinien spełniać przekazywany
komputer to: procesor 2.0 GHz x 2 rdzenie, RAM 4 GB lub możliwość rozszerzenia do 4 GB, karta sieciowa, system nie starszy
niż Win 7. Dokonamy przeglądu, uzupełnimy RAM do maximum,

STRONA SENIORA

Zajęcia zdalne dla Seniorów
Przypominamy, że rewska siedziba seniorów – ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną – pozostaje
nieczynna do odwołania, niemniej jednak specjalnie dla naszych Seniorów cały czas prowadzimy bogatą ofertę
zajęć, spotkań oraz warsztatów online. Znajdziemy tam różne filmiki z poradami, ciekawymi dyskusjami, kursami języków obcych oraz innymi niespodziankami. Zachęcamy do zaglądania na naszą senioralną podstronę
internetową: https://gminakosakowo.pl/seniorzy/
Przypominamy również, że w tym okresie nasi Seniorzy liczyć mogą na pełne wsparcie – pomożemy zrobić
zakupy lub odebrać leki z apteki. W każdej sytuacji i w każdej sprawie można zadzwonić na numer pełnomocnika
Wójta ds. seniorów: tel. 604 948 363, lub do pani Pauli Dobrowolskiej, prowadzącej zajęcia z gimnastyki umysłu
i gimnastyki tanecznej: tel. 510 335 041.
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Pamiętajmy o zasłanianiu nosa i ust
Pamiętajmy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Możemy to zrobić za pomocą
maseczki, ale także chusty, apaszki, szalika lub przyłbicy. Dzięki temu chronimy siebie i innych, a osoby, które
są zakażone koronawirusem, ale przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.
Pamiętajmy również o zachowaniu co najmniej 1,5 m odległości od innych osób, które mijamy na ulicy, w sklepie
czy w parku. Zrezygnujmy też z podawania ręki na powitanie.

Godziny dla seniorów
Przypominamy, że od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepach, drogeriach, aptekach
oraz na poczcie obowiązują tzw. godziny dla seniorów
– to znaczy, że w tych godzinach mogą przebywać tam

wyłącznie osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia
(oczywiście nie licząc obsługi). Wszystkim seniorom
zalecamy skorzystanie z tego czasu w celu bezpiecznego zrobienia zakupów oraz zaopatrzenia się w leki.

NIE JESTEŚCIE PAŃSTWO SAMI!
Poniedziałkowe poranki w rewskiej siedzibie seniorów tradycyjnie upływały pod znakiem brydżowych potyczek. Niestety na razie brydżowi pasjonaci nie mają możliwości spotykać się w zawsze gościnnych progach
naszej siedziby, niemniej jednak toczą swoje boje online za pośrednictwem internetu.
Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć, proszeni są o kontakt z panią Elżbietą Skórą (prosimy o telefon do pełnomocnika Wójta ds. seniorów, który pomoże się skontaktować).
A jeśli ktoś chciałby wykorzystać obecny czas na naukę królewskiej gry karcianej, to polecamy skorzystać
ze strony internetowej zawierającej darmowy, niezwykle przyjazny i prosty w obsłudze program do nauki – link
znajdziecie Państwo poniżej:
https://www.pzbs.pl/nauka

SPORT

GKS Sztorm Kosakowo – zakończenie rundy jesiennej
11 listopada Sztorm Kosakowo zakończył rozgrywki rundy jesiennej meczem z AS Kolbudy, niestety przegranym 2:4.
Wcześniej, 31 października tegoroczne rozgrywki w B-Klasie
zakończył zespół rezerw. Pierwszy zespół w 15 meczach ligowych zdobył 14 punktów (4 zwycięstwa i 2
remisy) i na półmetku rozgrywek jest na
15. miejscu. Drugi zespół w 13 meczach
zdobył 19 punktów (6 zwycięstw i 1 remis)
i jest na 6. miejscu.
Po meczu Prezes Sztormu Kosakowo
Piotr Fos wraz i trener Bartosz Lewandowski podsumowali rundę jesienną oraz
wręczyli wyróżniającym się zawodnikom
drobne upominki. Wyróżnienia trafiły do
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najlepszego strzelca Sztormu Kosakowo – Jacka Pieprzyka
(13 bramek w 10 rozegranych spotkaniach) oraz zawodników
z największą liczbą rozegranych meczów: Mateusza Klechy
(w V lidze) i Patryka Czabrowskiego (w B-Klasie).
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GKS Sztorm Kosakowo – zakończenie rozgrywek ligowych
11 listopada swoje ostatnie mecze ligowe rundy jesiennej rozegrali również młodzieżowcy Sztormu Kosakowo. W młodzieżowych rozgrywkach Pomorskiego ZPN bierze udział 13 drużyn:
C1 „Trampkarz” (r. 2006), D1 „Młodzik” (r. 2008), D2 „Młodzik” (dwie,
r. 2009), E1 „Orlik” (dwie, r. 2010), E2 „Orlik” (dwie, r. 2011), F1 „Żak”
(dwie, r. 2012), F2 „Żak” (dwie, r. 2013), G1 „Skrzat” (r. 2014).

Znakomicie w rozgrywkach sprawuje się rocznik 2010 (E1,
grupa 4), który na 12 meczów wygrał 11 i prowadzi w tabeli.
Niewiele gorzej, bo na drugich miejscach rozgrywki jesienne
zakończyli młodzieżowcy z roczników: 2011 (E2, grupa 6), 2013
– dwa zespoły (F2, grupy 2 i 5) oraz 2014 (G1, grupa 2).

Sztorm Kosakowo – turnieje piłki nożnej
14 listopada rocznik 2013 Sztormu Kosakowo zakończył
rywalizację w turnieju „My Football Cup” w Gdańsku. Po eliminacjach w fazie grupowej zespół awansował do tzw. Ligi
Mistrzów, w której zmierzył się z zespołami AP Lechii Gdańsk,
Cassubian Bolszewo i SI Arki Gdynia. Sztormowcy po zaciętych
i wyrównanych spotkaniach zajęli ostatecznie 4. miejsce na 12
biorących udział w turnieju drużyn.
Dzień później, 15 listopada, zespół zakończył zmagania
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w turnieju „JomaFive”, rozgrywanym na obiektach Jaguara
Gdańsk. Rywalizacja trwała od września do listopada, a w turnieju na 15 rozegranych spotkań Sztorm odniósł 14 zwycięstw
i pewnie wygrał turniej! Gratulacje!
7 listopada rocznik 2012 rozpoczął zmagania w Gdyńskiej
Lidze Halowej – cotygodniowych rozgrywkach piłkarskich dla
dzieci. W lidze występują dwa zespoły Sztormu. Trzymamy
kciuki!
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Nie bądźmy obojętni na bezdomność i samotność
W związku ze zbliżającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów czy
intensywnych opadów śniegu, zachodzi
niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia
i życia, szczególnie wśród osób bezdomnych, z niepełnosprawnościami, czy starszych i samotnych.
Przypominamy, że wszystkie służby lokalne gminy Kosakowo – pracownicy socjalni I służby zdrowia, Straż Gminna i Policja, służą pomocą osobom, których życie
z powodu warunków zimowych może być
zagrożone.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej gminy z prośbą o wzmożenie
opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi

o ograniczonej samodzielności życiowej, zwrócenie uwagi na
najbliższych sąsiadów oraz zwiększenie
stopnia wrażliwości społecznej na sytuację
rodzin lub osób, które mogą być dotknięte
tragicznymi skutkami zimy.
Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska
może zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom, bądź śmierci.
Bliższych informacji udziela:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.
Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo, tel. (58)
620-82-02;
• Straż Gminna, tel. (58) 732-50-11, 0-606731-985;
• Ośrodek Zdrowia Kosakowo, tel. (58) 67913-23.

Szlachetna Paczka – pomóc może każdy
Mieszkańcy gminy Kosakowo nie są obojętni
na ludzkie potrzeby. Od lat chętnie włączają się
do akcji Szlachetna Paczka. W tym roku możemy
pomóc rodzinie z 3 dzieci (niemowlak, 5 i 6 lat),
której skradziono tożsamość. W każdej chwili
ich mieszkanie może być zlicytowane przez komornika, a możemy temu zapobiec.
Potrzebna jest żywność: ryż, makaron, kasza, mąka, olej, cukier, dżem, kawa, herbata,
konserwy mięsne i rybne, mleko BEBIKO 1, kaszki dla dzieci. Środki czystości: Proszek do prania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło, szampon, chusteczki nawilżane, pampersy
DADA r. 4 i 4+. Odzież: damska i męska r. XL. Syn
r. 122, 134. Córka 134, 140. Syn r. 86, 92, 98, 104.
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Dodatkowych informacji udziela organizator
zbiórki pod nr telefonu: 609 455 867.
Dary można przywozić osobiście na Pogórze, wysłać paczką/paczkomatem, bądź wpłacić datek na zakupy np. 5 zł. Na koniec zbiórki
organizator zrobi zakupy w imieniu osób, które
wybrały te formę pomocy. Zbiórka trwa do 11
grudnia 2020 roku.
Szczegółowy opis historii rodziny oraz kompletną listę potrzeb znajdziemy pod linkiem:
https://pomagam.pl/kradzieztozsamosci
SERDECZENIE DZIĘKUJĘ I ZAPRASZAM
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Zmiana terminu poboru
krwi w kosakowie
W związku z czasem pandemii, zmianie uległ termin
poboru krwi w Kosakowie. Świąteczna akcja odbędzie się
w środę 9 grudnia w Remizie OSP Kosakowo.
Uwaga! Pobór odbędzie się przy straży, tak jak ostatnio.

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
28 LISTOPADA 2020 ROKU - SOBOTA

(REWA; MOSTY; KOSAKOWO- ZŁOTE PIASKI; KAZIMIERZ,MECHELINKI)
5 GRUDNIA 2020 ROKU - SOBOTA

(POGÓRZE; SUCHY DWÓR; DĘBOGÓRZE-WYBUDOWANIE)
12 GRUDNIA 2020 ROKU – SOBOTA

(PIERWOSZYNO; KOSAKOWO; DĘBOGÓRZE)
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

+
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, kanistry + opony
małe AGD- Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44

Przypominamy również, że podczas zbiórki nie jest odbierany:
duży sprzęt RTV i AGD (powyżej 20 kg) - np. lodówki, pralki, telewizory. Sprzęt tego typu odbierany jest na
indywidualne zgłoszenia z domów i mieszkań przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Przyjmowanie zgłoszeń - tel. 58 624-66-11. Zakaz demontażu sprzętów, lodówki np. bez agregatów lub w częściach nie są
przyjmowane !
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA KOSAKOWO – 2021 ROK
ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Poniedziałek
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa,
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa, Cynamonowa
Mechelinki – ulica: Dokerów
11.01.2021 r., 25.01.2021 r., 08.02.2021 r., 22.02.2021 r., 08.03.2021 r.,
22.03.2021 r., 06.04.2021 r. (wtorek), 19.04.2021 r., 04.05.2021 r. (wtorek), 17.05.2021 r., 31.05.2021 r., 14.06.2021 r., 28.06.2021 r., 12.07.2021 r.,
26.07.2021 r., 09.08.2021 r., 23.08.2021 r., 06.09.2021 r., 20.09.2021 r.,
04.10.2021 r., 18.10.2021 r., 02.11.2021 r. (wtorek), 15.11.2021 r.,
29.11.2021 r., 13.12.2021 r., 27.12.2021 r.
Środa
Dębogórze
Dębogórze – ulice: Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa
13.01.2021 r., 27.01.2021 r., 10.02.2021 r., 24.02.2021 r., 10.03.2021 r.,
24.03.2021 r., 07.04.2021 r., 21.04.2021 r., 05.05.2021 r., 19.05.2021 r.,
02.06.2021 r., 16.06.2021 r., 30.06.2021 r., 14.07.2021 r., 28.07.2021 r.,
11.08.2021 r., 25.08.2021 r., 08.09.2021 r., 22.09.2021 r., 06.10.2021 r.,
20.10.2021 r., 03.11.2021 r., 17.11.2021 r., 01.12.2021 r., 15.12.2021 r.,
29.12.2021 r.
Czwartek
Kosakowo – pozostałe ulice
14.01.2021 r., 28.01.2021 r., 11.02.2021 r., 25.02.2021 r., 11.03.2021 r.,
25.03.2021 r., 08.04.2021 r., 22.04.2021 r., 06.05.2021 r., 20.05.2021 r.,
04.06.2021 r. (piątek), 17.06.2021 r., 01.07.2021 r., 15.07.2021 r.,
29.07.2021 r., 12.08.2021 r., 26.08.2021 r., 09.09.2021 r., 23.09.2021 r.,
07.10.2021 r., 21.10.2021 r., 04.11.2021 r., 18.11.2021 r., 02.12.2021 r.,
16.12.2021 r., 30.12.2021 r.
Piątek
Rewa,
Mosty – ulice: Berberysowa, Cisowa, Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa, Limbowa, Łąkowa,
Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa, Okrężna,
Rozmarynowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa
02.01.2021 r. (sobota), 15.01.2021 r., 29.01.2021 r., 12.02.2021 r.,
26.02.2021 r., 12.03.2021 r., 26.03.2021 r., 09.04.2021 r., 23.04.2021 r.,
07.05.2021 r., 21.05.2021 r., 05.06.2021 r. (sobota), 18.06.2021 r.,
02.07.2021 r., 16.07.2021 r., 30.07.2021 r., 13.08.2021 r., 27.08.2021 r.,

10.09.2021 r., 24.09.2021 r., 08.10.2021 r., 22.10.2021 r., 05.11.2021 r.,
19.11.2021 r. 03.12.2021 r., 17.12.2021 r., 31.12.2021 r.
Poniedziałek
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego,
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta, Szymborskiej.
04.01.2021 r., 18.01.2021 r., 01.02.2021 r., 15.02.2021 r., 01.03.2021 r.,
15.03.2021 r., 29.03.2021 r., 12.04.2021 r., 26.04.2021 r., 10.05.2021 r.,
24.05.2021 r., 07.06.2021 r., 21.06.2021 r., 05.07.2021 r., 19.07.2021r,
02.08.2021 r., 16.08.2021 r., 30.08.2021 r., 13.09.2021 r., 27.09.2021 r.,
11.10.2021 r., 25.10.2021 r., 08.11.2021 r., 22.11.2021 r., 06.12.2021 r.,
20.12.2021 r.
Środa
Mechelinki, Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie.
07.01.2021 r. (czwartek), 20.01.2021 r., 03.02.2021 r., 17.02.2021 r.,
03.03.2021 r., 17.03.2021 r., 31.03.2021 r., 14.04.2021 r., 28.04.2021 r.,
12.05.2021 r., 26.05.2021 r., 09.06.2021 r., 23.06.2021 r., 07.07.2021 r.,
21.07.2021 r., 04.08.2021 r., 18.08.2021 r., 01.09.2021 r., 15.09.2021 r.,
29.09.2021 r., 13.10.2021 r., 27.10.2021 r., 10.11.2021 r., 24.11.2021 r.,
08.12.2021 r., 22.12.2021 r.
Czwartek
Pierwoszyno
08.01.2021 r. (piątek), 21.01.2021 r., 04.02.2021 r., 18.02.2021 r.,
04.03.2021 r., 18.03.2021 r., 01.04.2021 r., 15.04.2021 r., 29.04.2021 r.,
13.05.2021 r., 27.05.2021 r., 10.06.2021 r., 24.06.2021 r., 08.07.2021 r.,
22.07.2021 r., 05.08.2021 r., 19.08.2021 r., 02.09.2021 r., 16.09.2021 r.,
30.09.2021 r., 14.10.2021 r., 28.10.2021 r., 12.11.2021 r. (piątek),
25.11.2021 r., 09.12.2021 r., 23.12.2021 r.
Piątek
Pogórze – pozostałe ulice
09.01.2021 r. (sobota), 22.01.2021 r., 05.02.2021 r., 19.02.2021 r.,
05.03.2021 r., 19.03.2021 r., 02.04.2021 r., 16.04.2021 r., 30.04.2021 r.,
14.05.2021 r., 28.05.2021 r., 11.06.2021 r., 25.06.2021 r., 09.07.2021 r.,
23.07.2021 r., 06.08.2021 r., 20.08.2021 r., 03.09.2021 r., 17.09.2021 r.,
01.10.2021 r., 15.10.2021 r., 29.10.2021 r., 13.11.2021 r. (sobota),
26.11.2021 r., 10.12.2021 r., 24.12.2021 r.
godziny 700 w dniu wywozu tzn. wystawione przed

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

ODBIÓR
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
jednorodzinna
ODBIÓR
ODPADÓW
SEGREGOWANYCH –– zabudowa
zabudowa jednorodzinna
PLASTIK

MAKULATURA

SZKŁO

ODPADY ZIELONE

Dzień odbioru
– poniedziałek
Dzień
odbioru - środa
Miejscowość
Dzień
odbioru
- poniedziałek
Rewa
Mosty – pozostałe ulice
13.01.2020r.,
27.01.2020r.,Kosakowo
10.02.2020r.,
24.02.2020r., 09.03.2020r., 23.03.2020r.,
Rewa
Mosty
– Berberysowa, Cisowa, Deszczowa,
Jaworowa, Jarzębinowa,
– ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa,
06.04.2020r.,
04.05.2020r.,
18.05.2020r.,
Kameliowa,
Księżycowa,
Limbowa,
Łąkowa,20.04.2020r.,
Magnolio- Tymiankowa,
Anyżowa,
Rodzynkowa,01.06.2020r.,
Cynamonowa 15.06.2020r.,
Mosty – Karmelowa,
Berberysowa, Cisowa
,
wa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Olchowa,
Okrężna,13.07.2020r.,
Rozmary- Mechelinki
–
Dokerów
29.06.2020r.,
27.07.2020r.,
10.08.2020r.,
24.08.2020r.,
07.09.2020r.,
Deszczowa, Jaworowa, Jarzębinowa,
nowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa
13.01.2021 r., 27.01.2021 r., 10.02.2021 r., 24.02.2021 r., 10.03.2021 r.,
Kameliowa, Karmelowa, Księżycowa,
05.10.2020r.,
19.10.2020r., 02.11.2020r., 16.11.2020r., 30.11.2020r.,
11.01.2021 r., 25.01.2021 r., 08.02.2021 r., 21.09.2020r.,
22.02.2021 r., 08.03.2021
r., 24.03.2021
r., 07.04.2021 r., 21.04.2021 r., 05.05.2021 r., 19.05.2021 r.,
Limbowa, Łąkowa, Magnoliowa,
22.03.2021 r., 06.04.2021 r. (wtorek), 19.04.2021
r., 04.05.2021
r. (wto- 02.06.2021 r., 16.06.2021 r., 30.06.2021 r., 14.07.2021 r., 28.07.2021 r.,
14.12.2020r.,
28.12.2020r.
Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa,
rek), 17.05.2021 r., 31.05.2021 r., 14.06.2021 r., 28.06.2021 r., 12.07.2021 r.,
11.08.2021 r., 25.08.2021 r., 08.09.2021 r., 22.09.2021 r., 06.10.2021 r.,
Olchowa, Okrężna, Rozmarynowa,
26.07.2021 r., 09.08.2021 r., 23.08.2021 r., 06.09.2021 r., 20.09.2021 r.,
20.10.2021 r., 03.11.2021 r., 17.11.2021 r., 01.12.2021 r., 15.12.2021 r.,
Spacerowa, Spokojna, Wałowa, Wichrowa
04.10.2021 r., 18.10.2021 r., 02.11.2021 r. (wtorek), 15.11.2021 r.,
29.12.2021 r.
07.01.2020r. (wtorek), 20.01.2020r.,
03.02.2020r., 17.02.2020r., 02.03.2020r.,
29.11.2021 r., 13.12.2021 r., 27.12.2021 r.
Dębogórze
Mechelinki,
Kazimierz,
Mechelinki
16.03.2020r., 30.03.2020r.,Dębogórze
14.04.2020r.
(wtorek),
27.04.2020r.,
11.05.2020r.,
– Sezamkowa,
Paprykowa,
Dyniowa
Dębogórze Wybudowanie
08.06.2020r.,
22.06.2020r.,
06.07.2020r.,
Kazimierz
r. (czwartek),
20.01.202120.07.2020r,
r., 03.02.2021 03.08.2020r.,
r., 17.02.2021 r.,
04.01.2021
r., 18.01.2021 r., 01.02.2021 r.,25.05.2020r.,
15.02.2021 r., 01.03.2021
r., 07.01.2021
03.03.2021
r., 17.03.2021
r., 31.03.2021
r., 14.04.2021 26.10.2020r.,
r., 28.04.2021 r.,
17.08.2020r.,
31.08.2020r.,
14.09.2020r.,
28.09.2020r.,
12.10.2020r.,
15.03.2021
r.,
29.03.2021
r.,
12.04.2021
r.,
26.04.2021
r.,
10.05.2021
r.,
Dębogórze Wybudowanie
12.05.2021 r., 26.05.2021 r., 09.06.2021 r., 23.06.2021 r., 07.07.2021 r.,
24.05.2021 r., 07.06.2021 r., 21.06.2021 r.,
05.07.2021 r.,23.11.2020r.,
19.07.2021r, 07.12.2020r.,
09.11.2020r.,
21.12.2020r.,
02.08.2021 r., 16.08.2021 r., 30.08.2021 r., 13.09.2021 r., 27.09.2021 r., 21.07.2021 r., 04.08.2021 r., 18.08.2021 r., 01.09.2021 r., 15.09.2021 r.,
r., 13.10.2021
27.10.2021 r., 10.11.2021 r., 24.11.2021 r.,
11.10.2021 r.,
25.10.2021 r., 08.11.2021 r., 22.11.2021 r., 06.12.2021 r., 29.09.2021
Miejscowość
Dzień odbioru
- r.,
środa
08.12.2021 r., 22.12.2021 r.
20.12.2021 r.

Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski,
Nr 12/2020

Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa,
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa

02.01.2020r.
11.03.2020r.,
03.06.2020r.,
26.08.2020r.,

(czwartek), 15.01.2020r.,
25.03.2020r., 08.04.2020r.,
17.06.2020r., 01.07.2020r.,
09.09.2020r., 23.09.2020r.,

29.01.2020r.,
22.04.2020r.,
15.07.2020r.,
07.10.2020r.,

12.02.2020r.,
06.05.2020r.,
29.07.2020r.,
21.10.2020r.,

26.02.2020r.,
20.05.2020r.,
21
12.08.2020r.,
04.11.2020r.,
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Dzień odbioru - czwartek
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego,
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta
14.01.2021 r., 28.01.2021 r., 11.02.2021 r., 25.02.2021 r., 11.03.2021 r.,
25.03.2021 r., 08.04.2021 r., 22.04.2021 r., 06.05.2021 r., 20.05.2021 r.,
04.06.2021 r. (piątek), 17.06.2021 r., 01.07.2021 r., 15.07.2021 r.,
29.07.2021 r., 12.08.2021 r., 26.08.2021 r., 09.09.2021 r., 23.09.2021 r.,
07.10.2021 r., 21.10.2021 r., 04.11.2021 r., 18.11.2021 r., 02.12.2021 r.,
16.12.2021 r., 30.12.2021 r.
Pogórze – pozostałe ulice
08.01.2021 r. (piątek), 21.01.2021 r., 04.02.2021 r., 18.02.2021 r.,
04.03.2021 r., 18.03.2021 r., 01.04.2021 r., 15.04.2021 r., 29.04.2021 r.,
13.05.2021 r., 27.05.2021 r., 10.06.2021 r., 24.06.2021 r., 08.07.2021 r.,
22.07.2021 r., 05.08.2021 r., 19.08.2021 r., 02.09.2021 r., 16.09.2021 r.,
30.09.2021 r., 14.10.2021 r., 28.10.2021 r., 12.11.2021 r. (piątek),

25.11.2021 r., 09.12.2021 r., 23.12.2021 r.
Dzień odbioru - piątek
Kosakowo – pozostałe ulice
02.01.2021 r. (sobota), 15.01.2021 r., 29.01.2021 r., 12.02.2021 r.,
26.02.2021 r., 12.03.2021 r., 26.03.2021 r., 09.04.2021 r., 23.04.2021 r.,
07.05.2021 r., 21.05.2021 r., 05.06.2021 r. (sobota), 18.06.2021 r.,
02.07.2021 r., 16.07.2021 r., 30.07.2021 r., 13.08.2021 r., 27.08.2021 r.,
10.09.2021 r., 24.09.2021 r., 08.10.2021 r., 22.10.2021 r., 05.11.2021 r.,
19.11.2021 r. 03.12.2021 r., 17.12.2021 r., 31.12.2021 r.
Pierwoszyno
09.01.2021 r. (sobota), 22.01.2021 r., 05.02.2021 r., 19.02.2021 r.,
05.03.2021 r., 19.03.2021 r., 02.04.2021 r., 16.04.2021 r., 30.04.2021 r.,
14.05.2021 r., 28.05.2021 r., 11.06.2021 r., 25.06.2021 r., 09.07.2021 r.,
23.07.2021 r., 06.08.2021 r., 20.08.2021 r., 03.09.2021 r., 17.09.2021 r.,
01.10.2021 r., 15.10.2021 r., 29.10.2021 r., 13.11.2021 r. (sobota),
26.11.2021 r., 10.12.2021 r., 24.12.2021 r.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH – ODPADY BIO (KUCHENNE)
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
11.01.2021 r., 25.01.2021 r., 08.02.2021 r., 22.02.2021 r., 08.03.2021 r.,
22.03.2021 r., 06.04.2021 r. (wtorek), 12.04.2021 r., 19.04.2021 r.,
26.04.2021 r., 04.05.2021 r. (wtorek), 10.05.2021 r., 17.05.2021 r.,
24.05.2021 r., 31.05.2021 r., 07.06.2021 r., 14.06.2021 r., 21.06.2021 r.,
28.06.2021 r., 05.07.2021 r., 12.07.2021 r., 19.07.2021 r., 26.07.2021r,
02.08.2021 r., 09.08.2021 r., 16.08.2021r, 23.08.2021 r., 30.08.2021 r.,
06.09.2021 r., 13.09.2021 r., 20.09.2021 r., 27.09.2021 r., 04.10.2021 r.,
11.10.2021 r., 18.10.2021 r., 25.10.2021 r., 02.11.2021 r. (wtorek),
08.11.2021 r., 15.11.2021 r., 22.11.2021 r., 29.11.2021 r., 13.12.2021 r.,
27.12.2021 r.
Mechelinki, Kazimierz,
Dębogórze Wybudowanie
04.01.2021 r., 18.01.2021 r., 01.02.2021 r., 15.02.2021 r., 01.03.2021 r.,
15.03.2021 r., 29.03.2021 r., 12.04.2021 r., 19.04.2021 r., 26.04.2021 r.,
04.05.2021 r. (wtorek), 10.05.2021 r., 17.05.2021 r., 24.05.2021 r.,
31.05.2021 r., 07.06.2021 r., 14.06.2021 r., 21.06.2021 r., 28.06.2021 r.,
05.07.2021 r., 12.07.2021 r., 19.07.2021 r., 26.07.2021r, 02.08.2021 r.,
09.08.2021 r., 16.08.2021r, 23.08.2021 r., 30.08.2021 r., 06.09.2021 r.,
13.09.2021 r., 20.09.2021 r., 27.09.2021 r., 04.10.2021 r., 11.10.2021 r.,
18.10.2021 r., 25.10.2021 r., 02.11.2021 r. (wtorek), 08.11.2021 r.,
15.11.2021 r., 22.11.2021 r., 29.11.2021 r., 06.12.2021 r., 20.12.2021 r.
Dzień odbioru - środa
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa,
Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa, Cynamonowa
Mechelinki – Dokerów
07.01.2021 r. (czwartek), 20.01.2021 r., 03.02.2021 r., 17.02.2021 r.,
03.03.2021 r., 17.03.2021 r., 31.03.2021 r., 14.04.2021 r., 21.04.2021 r.,
28.04.2021 r., 05.05.2021 r., 12.05.2021 r., 19.05.2021 r., 26.05.2021 r.,
02.06.2021 r., 09.06.2021 r., 16.06.2021 r., 23.06.2021 r., 30.06.2021 r.,
07.07.2021 r., 14.07.2021 r., 21.07.2021 r., 28.07.2021 r., 04.08.2021 r.,
11.08.2021 r., 18.08.2021 r., 25.08.2021 r., 01.09.2021 r., 08.09.2021 r.,
15.09.2021 r., 22.09.2021 r., 29.09.2021 r., 06.10.2021 r., 13.10.2021 r.,
20.10.2021 r., 27.10.2021 r., 03.11.2021 r., 10.11.2021 r., 17.11.2021 r.,
24.11.2021 r., 08.12.2021 r., 22.12.2021 r.
Dębogórze
Dębogórze – Sezamkowa, Paprykowa, Dyniowa
13.01.2021 r., 27.01.2021 r., 10.02.2021 r., 24.02.2021 r., 10.03.2021 r.,
24.03.2021 r., 07.04.2021 r., 14.04.2021 r., 21.04.2021 r., 28.04.2021 r.,
05.05.2021 r., 12.05.2021 r., 19.05.2021 r., 26.05.2021 r., 02.06.2021 r.,
09.06.2021 r., 16.06.2021 r., 23.06.2021 r., 30.06.2021 r., 07.07.2021 r.,
14.07.2021 r., 21.07.2021 r., 28.07.2021 r., 04.08.2021 r., 11.08.2021 r.,
18.08.2021 r., 25.08.2021 r., 01.09.2021 r., 08.09.2021 r., 15.09.2021 r.,
22.09.2021 r., 29.09.2021 r., 06.10.2021 r., 13.10.2021 r., 20.10.2021 r.,

27.10.2021 r., 03.11.2021 r., 10.11.2021 r., 17.11.2021 r., 24.11.2021 r.,
01.12.2021 r., 15.12.2021 r., 29.12.2021 r.
Dzień odbioru - czwartek
Suchy Dwór
Pogórze – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Zapolskiej, Majkowskiego,
Konopnickiej, Kownackiej, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Żeromskiego, Toledańska, Tuwima, Reymonta
08.01.2021 r. (piątek), 21.01.2021 r., 04.02.2021 r., 18.02.2021 r.,
04.03.2021 r., 18.03.2021 r., 01.04.2021 r., 08.04.2021 r., 15.04.2021 r.,
22.04.2021 r., 29.04.2021 r., 06.05.2021 r., 13.05.2021 r., 20.05.2021 r.,
27.05.2021 r., 04.06.2021 r. (piątek), 10.06.2021 r., 17.06.2021 r.,
24.06.2021 r., 01.07.2021 r., 08.07.2021 r., 15.07.2021 r., 22.07.2021 r.,
29.07.2021 r., 05.08.2021 r., 12.08.2021 r., 19.08.2021 r., 26.08.2021 r.,
02.09.2021 r., 09.09.2021 r., 16.09.2021 r., 23.09.2021 r., 30.09.2021 r.,
07.10.2021 r., 14.10.2021 r., 21.10.2021 r., 28.10.2021 r., 04.11.2021 r.,
12.11.2021 r. (piątek), 18.11.2021 r., 25.11.2021 r., 09.12.2021 r.,
23.12.2021 r.
Pogórze – pozostałe ulice
02.01.2021 r. (sobota), 14.01.2021 r., 28.01.2021 r., 11.02.2021 r.,
25.02.2021 r., 11.03.2021 r., 25.03.2021 r., 08.04.2021 r., 15.04.2021 r.,
22.04.2021 r., 29.04.2021 r., 06.05.2021 r., 13.05.2021 r., 20.05.2021 r.,
27.05.2021 r., 04.06.2021 r. (piątek), 10.06.2021 r., 17.06.2021 r.,
24.06.2021 r., 01.07.2021 r., 08.07.2021 r., 15.07.2021 r., 22.07.2021 r.,
29.07.2021 r., 05.08.2021 r., 12.08.2021 r., 19.08.2021 r., 26.08.2021 r.,
02.09.2021 r., 09.09.2021 r., 16.09.2021 r., 23.09.2021 r., 30.09.2021 r.,
07.10.2021 r., 14.10.2021 r., 21.10.2021 r., 28.10.2021 r., 04.11.2021 r.,
12.11.2021 r. (piątek), 18.11.2021 r., 25.11.2021 r., 02.12.2021 r.,
16.12.2021 r., 30.12.2021 r.
Dzień odbioru - piątek
Kosakowo – pozostałe ulice
09.01.2021 r. (sobota), 22.01.2021 r., 05.02.2021 r., 19.02.2021 r.,
05.03.2021 r., 19.03.2021 r., 02.04.2021 r., 09.04.2021 r., 16.04.2021 r.,
23.04.2021 r., 30.04.2021 r., 07.05.2021 r., 14.05.2021 r., 21.05.2021 r.,
28.05.2021 r., 05.06.2021 r. (sobota), 11.06.2021 r., 18.06.2021 r.,
25.06.2021 r., 02.07.2021 r., 09.07.2021 r., 16.07.2021 r., 23.07.2021 r.,
30.07.2021 r., 06.08.2021 r., 13.08.2021 r., 20.08.2021 r., 27.08.2021 r.,
03.09.2021 r., 10.09.2021 r., 17.09.2021 r., 24.09.2021 r., 01.10.2021 r.,
08.10.2021 r., 15.10.2021 r., 22.10.2021 r., 29.10.2021 r., 05.11.2021 r.,
13.11.2021 r. (sobota), 19.11.2021 r., 26.11.2021 r., 10.12.2021 r., 24.12.2021 r.
Pierwoszyno
02.01.2021 r. (sobota), 15.01.2021 r., 29.01.2021 r., 12.02.2021 r.,
26.02.2021 r., 12.03.2021 r., 26.03.2021 r., 09.04.2021 r., 16.04.2021 r.,
23.04.2021 r., 30.04.2021 r., 07.05.2021 r., 14.05.2021 r., 21.05.2021 r.,
28.05.2021 r., 05.06.2021 r. (sobota), 11.06.2021 r., 18.06.2021 r.,
25.06.2021 r., 02.07.2021 r., 09.07.2021 r., 16.07.2021 r., 23.07.2021 r.,
30.07.2021 r., 06.08.2021 r., 13.08.2021 r., 20.08.2021 r., 27.08.2021 r.,
03.09.2021 r., 10.09.2021 r., 17.09.2021 r., 24.09.2021 r., 01.10.2021 r.,
08.10.2021 r., 15.10.2021 r., 22.10.2021 r., 29.10.2021 r., 05.11.2021 r.,
13.11.2021 r. (sobota), 19.11.2021 r., 26.11.2021 r., 03.12.2021 r.,
17.12.2021 r., 31.12.2021 r.

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY

Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo - wtorek
05.01.2021 r., 19.01.2021 r., 02.02.2021 r., 16.02.2021 r., 02.03.2021 r., 16.03.2021 r., 30.03.2021 r., 10.04.2021 r. (sobota), 20.04.2021 r., 11.05.2021 r.,
08.06.2021 r., 06.07.2021 r., 03.08.2021 r., 07.09.2021 r., 21.09.2021 r., 05.10.2021 r., 19.10.2021 r., 06.11.2021 r. (sobota), 16.11.2021 r., 30.11.2021 r.,
14.12.2021 r., 28.12.2021 r.
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Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Mamy, składamy na ręce Pani Ewy Purskiej,
Sołtys Pierwoszyna. Łączymy się w smutku z całą pogrążoną w żałobie Rodziną.
Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Zastępca Wójta Marcin Kopitzki, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwiński,
radni i sołtysi gminy Kosakowo, Rada Sołecka Pierwoszyno oraz mieszkańcy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas
Barbara Augustynowicz z Suchego Dworu, lat 63
Zenon Bieszke z Kazimierza, lat 57

Ś.P.

Dariusz Jarmołowicz z Suchego Dworu, lat 56
Łucja Krause z Pierwoszyna, lat 99

Antoni Borzych z Mechelinek, lat 67

Krzysztof Machaliński z Pogórza, lat 64

Urszula Chylewska z Kosakowa, lat 81

Krzysztof Pstrongowski z Dębogórza, lat 38

Teofila Fryc z Pogórza, lat 81

Lidia Rzeppa z Kazimierza, lat 89

Ważniejsze telefony:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394;
gops@kosakowo.pl
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych tel. 606 731 674;
- 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 Hildegarda
Skurczyńska, tel. 501 753 251;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Kosakowo” – prezes Piotr Fos,
tel. 501 326 119;

- 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” – prezes Marek
Kunc, tel. 600 192 252.
Telefony alarmowe:
- 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, sekretariat: 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
985 Ratownictwo Morskie,
997 Policja, 998 Straż Pożarna,
999 Pogotowie Ratunkowe

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Ewelina Paszke (Red. Naczelny), Michał Rusak (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 6330 egz.
Druk i opracowanie graficzne: DRUKARNIA Waldemar Grzebyta, ul. Kossaka 108, Piła, tel. 67 215 85 89, www.drukgrzebyta.com.pl
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Podsumowanie roku 2019
Tak jak w latach ubiegłych, przedstawiamy informację o uzyskanych poziomach recyklingu odpadów, które gmina Kosakowo
uzyskała w kolejnym, 2019 roku. Ze względu na ciągłe zmiany w przepisach dotyczących terminu sporządzenia przez gminy sprawozdań
(październik br.) dane te przedstawiamy Państwu dopiero w bieżącym numerze.
Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia pierwszego z celów, jakie Unia Europejska stawia swoim państwom członkowskim w zakresie
gospodarki odpadami. Cel ten, to osiągnięcie do 2020 r. określonych poziomów recyklingu materiałów surowcowych z odpadów
komunalnych takich jak papier, metal, plastik i szkło pochodzących z gospodarstw domowych oraz odzysku materiałów budowlanych
i rozbiórkowych, a także ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. Doskonałe wyniki, jakie uzyskują gminy
członkowskie Komunalnego Związku Gmin są efektem wypracowanego
efektywnego systemu gospodarki odpadami, współpracy samorządów, firm
wywozowych oraz zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
w Łężycach.
Skuteczny system gospodarowania odpadami charakteryzuje się strukturą
łańcuchową, gdzie każde ogniwo spaja poszczególne jego elementy.
Najważniejszym i jednocześnie najsilniejszym ogniwem owego „odpadowego
łańcucha” są sami mieszkańcy. Jak bowiem uzyskać wymagane poziomy odzysku
i recyklingu odpadów, jeśli nie dzięki codziennej pracy i zaangażowaniu każdego z
nas? Droga, jaką obraliśmy już 20 lat temu dziś pokazuje, że edukacja już od
najmłodszych lat jest kluczem do sukcesu.

Wymagane i osiągnięte przez gminy w 2019 roku poziomy [%]
Poziomy recyklingu i
przygotowania do ponownego
użycia papieru, metalu, tworzyw
sztucznych, szkła
- wymagane > 40[%]

54
53
59
46
77
47
52
41

Gdynia
Rumia
Reda
Wejherowo
Sopot
Gmina Wejherowo
Gmina Kosakowo
Gmina Szemud

Poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku
innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych *
- wymagane > 60[%]

75
39
91
95
97
58
99
41

Dopuszczalny poziom
składowania masy odpadów
kom. ulegających
biodegradacji
- wymagane <40[%]

5
3
3
3
3
6
9
10

*O ile system selektywnej zbiórki odpadów surowcowych wszedł już wszystkim w nawyk, to duża część mieszkańców robiących remonty
w swoich domach nie stosuje się do zalecenia rozdzielenia gruzu (ceglany, betonowy, ceramiczny, tynki) od innych odpadów budowlanych.
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające dużo zanieczyszczeń takich jak: armatura sanitarna, stolarka budowlana,
resztki tapet, folii oraz papy nie mogą być wykorzystane, czy poddane odzyskowi i kwalifikują je jako odpady podlegające składowaniu.
Z tego to powodu trudno jest uzyskać przez gminę wymagany poziom odzysku odpadów budowlanych.
Dziękujemy naszym mieszkańcom
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