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8 grudnia gościliśmy w Centrum Sporto-
wym w Kosakowie licznie przybyłe rodziny 
ze swoimi pociechami, by wspólnie z Bał-
wankiem Tiko, Królową Fruncją oraz innymi 
postaciami z bajki oczekiwać wizyty Święte-
go Mikołaja. 

Świąteczno-noworoczny czas wiąże się z radosnym oczekiwaniem 
na wyjątkowe chwile, spędzone z najbliższymi i przyjaciółmi, 
przynosi ze sobą nowe nadzieje, oczekiwania oraz wyzwania. 

W tym szczególnym okresie pragniemy wszystkim mieszkańcom Gminy Kosakowo 
życzyć rodzinnych i niezapomnianych Świąt, 

jak również żeby Państwa wszystkie nadzieje oraz marzenia spełniły się 
z nawiązką, a radość, jaka stanie się udziałem najbliższych dni, 

towarzyszyła Państwu nieprzerwanie przez cały rok.   

Gminne Mikołajki
 Zabawa, zorganizowana przez Wójta Gmi-
ny Marcina Majek oraz Kosakowskie Centrum 
Kultury, obfitowała w niezliczone atrakcje. 
Dzieci mogły skorzystać z dmuchanego placu 
zabaw, tańczyć i bawić się z animatorami oraz 
wziąć udział w wielu konkurach z nagrodami. 
Było również kreatywne stoisko, tym razem 
do tworzenia stroików świątecznych, które 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. 
 Zarówno Dzieci, jak i całe rodziny mogły 
wykonać pamiątkowe zdjęcia w specjalnie 
przygotowanej mikołajkowej fotobudce. 

Zwieńczeniem niesamowitej zabawy było 
przybycie Świętego Mikołaja z workiem pre-
zentów dla wszystkich dzieci.
 Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania sponsorom: OPEC – producent 
i dostawca ciepła na terenie Gdyni, Rumi, 
Wejherowa i części gminy  Kosakowo, PGE 
Energia Ciepła – największy na Pomorzu 
producent ciepła i energii elektrycznej, wła-
ściciel elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni, 
Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni – 
fundator świątecznej choinki.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Śliwiński

wraz z radnymi i sołtysami

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek

wraz z pracownikami urzędu
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Uchwały podjęte na I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 22 listopada 2018 roku

1. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 22 
listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Kosakowo;

2. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 22 li-
stopada 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy Kosakowo.

Uchwały podjęte na II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 30 listopada 2018 roku

1. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 li-
stopada 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Kosakowo;
2. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 li-
stopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 li-
stopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji.

4. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
30 listopada 2018 roku w sprawie: powołania stałej Ko-
misji Rady Gminy Kosakowo do spraw Finansów i Strategii 
Rozwoju.
5. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 
listopada 2018 roku w sprawie: powołania stałej Komisji Rady 
Gminy Kosakowo do spraw Społecznych i Edukacji.

Uchwały podjęte na III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 6 grudnia 2018 roku

1. Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 
grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosa-
kowo nr XLIX/117/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w spra-
wie nadania nazw ALMERYJSKA i MADRYCKA ulicy położonej we 
wsi POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo;
2. Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 
grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Kosakowo; 
3. Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

6 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami na terenie Gminy Kosakowo celem określenia 
zmian w statutach sołectw;
4. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 
grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo 
na rok 2018;
5. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 grud-
nia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wielo-
letniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018-2026.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 1. Unieważniono przetarg nieograniczony na „Budowę Szko-
ły i Przedszkola w Pogórzu wraz z zagospodarowaniem terenu 
i infrastrukturą” – Etap I: „Budowa budynku szkoły podstawo-
wej”. W postępowaniu złożono 1 ofertę. Cena oferty przewyższa 
kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowa-
nie tej części zamówienia. 
 2.  W wyniku przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzy-
manie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy 
drogach powiatowych  w sezonie 2018-2019

• w części 1 wybrana została oferta złożona przez firmę PP Maja 
Maria Bigott z Pierwoszyna. Wartość oferty to: 151.632,00 zł 
brutto. 
• W części 2 wybrana została oferta złożona przez firmę PP 
Maja Maria Bigott z Pierwoszyna. Wartość oferty to 89.856,00 
zł brutto. 
Rejon nr 1 i 2 obejmuje miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, 
Pierwoszyno i Kosakowo
• W części 3 wybrana została oferta złożona przez firmę PTHU 
JAGAN z Rumi. Wartość oferty to 168.480,00 zł brutto. 
Rejon 3 obejmuje miejscowości Pogórze i Suchy Dwór
•  W części 4 wybrana została oferta złożona przez firmę Ventus 

z Dębogórza. Wartość oferty to: 150.930,00 zł brutto. 
Rejon nr 4 obejmuje miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybu-
dowanie, Kazimierz.
 3. W przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Gminy Kosakowo w roku 2019  wpłynęła 1 oferta - 
PUK Rumia. Trwa badanie oferty. 
 4. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na Rozbudowę budynku urzędu gminy Kosakowo: 
1 Etap przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania loka-
lu mieszkalnego na biurowy. W postępowaniu złożono 1 ofertę. 
Cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał prze-
znaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę Szkoły i 
Przedszkola w Pogórzu wraz z zagospodarowaniem terenu i in-
frastrukturą – Etap I:Budowa budynku szkoły podstawowej - 2 
edycja. Termin składania ofert upływa 17.12.2018r.
 6.  W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na Rozbudo-
wę budynku urzędu gminy Kosakowo: 1 Etap przebudowy wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na biuro-
wy – 2 edycja wpłynęły dwie oferty. Trwa badanie ofert. 
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Nowy zastępca Wójta Gminy
Od 1 grudnia br. stanowisko zastępcy Wójta objął Marcin Kopitzki. Absolwent 

studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, a 
także studiów politologicznych o specjalności polityka samorządowa na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Zawodowo związany był ze Starostwem Powiatowym w Pucku, 
gdzie pracował w wydziale rolnictwa i ochrony środowiska, a następnie w wydzia-
le geodezji. Z samorządem Gminy Kosakowo związany od blisko 20 lat.

Od 2010 roku pełni funkcję sołtysa wsi Rewa, był Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Kosakowo w latach 2014 -2018. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci, mąż Małgorzaty.

Przyjęcia interesantów:
Zastępca Wójta Gminy Kosakowo w każdy wtorek w godzinach 08:00 – 15.00 oraz 
w każdy czwartek w godzinach 8:00-12:00 , pokój nr 103
po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie.

OGŁOSZENIE
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) 
w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo: Nr  XLI/64/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 22 czerwca 2017 roku oraz 

uchwały Nr LII/150/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 marca 2018r.; 

Wójt Gminy Kosakowo 

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planu zagospodarowania 

przestrzennego:

• części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, w rejonie 
ulic: Wiejskiej, Ks. Jana Twardowskiego i Kościuszki.

• części obrębu Pogórze, w gminie Kosakowo, 
rejon ulicy Dorsza, Kościuszki i Staszica. 

Projekty  planów udostępnione będą wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 10.01.2019r.  
do 08.02. 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żerom-
skiego 69, pokój nr 7 (parter), w godzinach pracy Urzędu oraz na 
stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów 
rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Kosakowo  (I piętro) w dniach:

- 7.02. 2019r. o godz.16.00 dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gm. 
Kosakowo, w rejonie ulic: Wiejskiej, Ks. Jana Twardowskiego i 
Kościuszki;

- 7.02.2019r. o godz.17.00 dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze, w 
gminie Kosakowo, rejon ulicy Dorsza, Kościuszki i Staszica. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w  projekcie  planu  miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22,02.2019r. 

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie 
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 
2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w 
miejscu i czasie wyłożenia projektów do publicznego wglądu 
można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy 
tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do planu, 
opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
i  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie stra-
tegicznej oceny  oddziaływania  ww. projektów planów na śro-
dowisko, mogą składać do w/w dokumentacji  uwagi i wnioski, 
które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy 
Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 
69, 81-198 Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kosa-
kowo@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22.02.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego ter-
minu pozostaną  bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępo-
waniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w 
terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo
Marcin Majek 
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OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisów art. 11 p.10  ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t. j. Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zm.) oraz na 
podstawie uchwały Nr LII/151/2018 Rady Gminy Kosako-
wo z dnia 8 marca 2018r.; 

Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Kosakowo 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium będzie wyłożony w dniach od 
8.01.2019r.  do 05.02.2019r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 
69, p. nr 07 (parter) oraz umieszczony na stronie interneto-
wej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia.

Zgodnie z art.11 pkt 11 wyżej cytowanej ustawy, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie zmiany stu-
dium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosa-
kowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
26.02.2019r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.02.2019r. 
o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kosakowo,  sala posiedzeń  
(I piętro).

Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że 
zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2018 poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym po-
stępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, w wyżej wskazanym miejscu i czasie wyło-
żenia projektu do publicznego wglądu można zapoznać się 
z projektem zmiany studium i prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w spra-
wie strategicznej oceny  oddziaływania  w/w projektu na 
środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji  uwagi i 
wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do 
Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie do proto-
kołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym na adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 26.02.2019r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego 
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywa-
ne przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia 
upływu ich składania.

Wójt Gminy Kosakowo 
Marcin Majek

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo

Odczyty wodomierzy można przesyłać :
• na adres e-mail odczyty@pukpeko.pl; 

• SMS:601-970-229,(wpisać nazwisko, adres, odczyty wodomierzy);
• korzystając z formularza na www.pukpeko.pl „ PODAJ ODCZYT LICZNIKA”;

• telefonicznie pod nr telefonu 58 625 47 47.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
„PEKO” Sp. z o.o. 

ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie informuje, iż
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100000/ 062 / 517 /2018-RRP

Szanowni Państwo, 
      

Dzięki projektowi e-akta od stycznia pracodawcy będą 
przechowywać dokumentację nowozatrudnionych pracow-
ników tylko 10 lat. 
      Przepisy, które wejdą w życie od nowego roku, pozwalają 
pracodawcy wybrać formę prowadzenia i przechowywania 
dokumentacji – elektroniczną albo papierową. W każdej 
chwili będzie można zmienić wybór.
     Okres przechowywania dokumentacji nie dla każdego 
jest taki sam i zależy od daty zatrudnienia u danego praco-
dawcy. Jeśli pracownik zaczął u niego pracę przed 1 stycz-
nia 1999 r., to nowe przepisy go nie dotyczą. Pracodawca 
będzie przechowywać taką dokumentację przez 50 lat. Tak 
będzie również, gdy w dokumentacji pracownika są dane o 
okresach związanych z pracą górniczą. Jeśli pracę rozpoczę-
to od stycznia 2019 r., to pracodawca będzie przechowywać 
dokumentację tylko przez 10 lat od zakończenia obowiązy-
wania umowy o pracę lub umowy zlecenia.
     Jeżeli zatrudniliśmy się u danego pracodawcy między 1 
stycznia 1999 r., a 31 grudnia 2018 r., to może on sam zde-
cydować jak długo będzie przechowywać naszą dokumen-
tację – 10 czy 50 lat. Jeżeli zdecyduje się na okres 10 letni to 
powinien wówczas złożyć do ZUS oświadczenie o zamiarze 
przekazywania raportów informacyjnych (ZUS OSW) oraz 
raport informacyjny (ZUS RIA). W raporcie ZUS RIA praco-
dawca przekazuje za pracownika dodatkowe dane za lata 
1999–2018, m.in. o wypłaconym przychodzie niezbędnym 
do ustalenia podstawy wymiaru emerytury według starych 
zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie wy-
konywania pracy w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze. ZUS zapisze te dane na koncie ubez-
pieczonego. Jeśli zakończymy pracę po 31 grudnia 2018 r., 
pracodawca przekaże raport ZUS RIA łącznie z dokumen-
tem wyrejestrowania z ubezpieczeń. Dostaniemy od niego 
ten dokument w formie papierowej. Pracodawca będzie 
musiał po 10 latach od złożenia ZUS RIA wydać nam doku-
menty związane z naszym zatrudnieniem. Powinien także 
poinformować nas o skróconym okresie przechowywania 
dokumentacji, prawie do jej odbioru i terminie odbioru. 
Pracownik dostanie informację, że pracodawca złożył ra-
port ZUS RIA również z ZUS. Aktualnie zatrudnieni znajdą 
ją corocznej IOSKU. 
     Od stycznia 2019 r. pracodawca będzie przekazywał do 
ZUS więcej informacji związanych z zatrudnieniem pracow-
nika. Dane te będą potrzebne do ustalenia prawa do niektó-

Gdańsk, 12 grudnia 2018 r.

Jak informuje 
Regionalny Rzecznik 

Prasowy ZUS 
województwa pomorskiego  

rych świadczeń m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, 
czy wcześniejszej emerytury i obliczania ich wysokości. Pra-
codawca będzie przekazywać za pracownika imienny raport 
miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczyciel-
skiej (ZUS RPA). Ten raport będzie dotyczył danych od 2019 
r. W ZUS RPA pracodawca wykaże: przychód, jaki wypłacił w 
danym miesiącu, ale należny za inny rok kalendarzowy np. 
wypłaconą w 2020 r. trzynastkę za 2019 r., przychód wypła-
cony oprócz świadczeń pobieranych w związku z niezdol-
nością do pracy lub macierzyństwem, np. dodatek stażowy 
wypłacony oprócz zasiłku chorobowego, a także okres wyko-
nywania pracy nauczycielskiej. Z kolei w formularzu wyreje-
strowującym z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) pracodawca będzie 
przekazywał informacje o dacie i sposobie rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy oraz informację, z czyjej inicja-
tywy został on rozwiązany. ZUS dostosował też formularz 
ZUS DRA do płatności na jeden rachunek. Pojawiło się w nim 
pole z łączną kwotą do zapłaty za dany okres rozliczeniowy.
       Dane, które przekaże pracodawca w raportach ZUS 
zapisze na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu nie będą 
potrzebne dodatkowe dokumenty do wniosku o przyzna-
nie świadczenia albo jego przeliczenie. Wyjątkiem są doku-
menty potwierdzające okresy pracy do 31 grudnia 2008 r. 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 
Jeśli na podstawie danych od pracodawcy ZUS nie będzie 
mógł ustalić, czy wykonywana praca uprawnia do emery-
tury pomostowej lub wcześniejszej emerytury, poprosi pra-
cownika o przedstawienie dodatkowych dokumentów. 
Przez PUE ZUS pracownik może ustalić, który pracodawca 
złożył za niego raport ZUS RIA oraz sprawdzić ten doku-
ment. Będzie tam także informacja o okresie przechowywa-
nia dokumentacji oraz prawie do jej odbioru po 10 latach. 
     Jeśli przedsiębiorca lub jego biuro rachunkowe, korzysta 
z programu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje da-
nych wymaganych przepisami o e-aktach, powinni jak naj-
szybciej zaktualizować oprogramowanie. To również wska-
zanie dla producentów takiego oprogramowania. Do zmian 
w dokumentach przekazywanych do ZUS będą na bieżąco 
dostosowane programy Płatnik i e-Płatnik. 
                Więcej informacji można znaleźć na stronie www.
zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl 

 Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 
województwa pomorskiego

                                                Krzysztof Cieszyński
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W pierwszych dniach grudnia przekazaliśmy do użytkowania zbior-
nik retencyjny dla wody uzdatnionej o pojemności V=100 m3. Zbiornik 
wybudowany został w ramach rozbudowy i modernizacji istniejącej 
SUW w miejscowości Mosty. Jest wyposażony w zestaw pomp dystrybu-
cyjnych o wydajności Q=60 m3/h przy wysokości podnoszenia h= 5,0 
bar oraz w rozdzielnicę zestawu hydroforowego RZH. Zwiększono w ten 
sposób bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną użytkowników sieci 
wodociągowej wsi Mosty, Mechelinki i Rewa.

Ulice Szymona Czechowicza – Romualda 
Traugutta w Pogórzu już przejezdne

Informujemy mieszkańców nowych osiedli w Pogórzu, że jest już 
przejezdna ul. Szymona Czechowicza – Romualda Traugutta, zjazd z ul. 
płk. Stanisława Dąbka. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zo-
stanie utrzymana do kwietnia 2019r. ze względu na konieczność przebu-
dowy ul. płk. Stanisława Dąbka.

Skorygowany zostanie również zjazd od ul. Kazimierza Porębskiego.  
Koszt inwestycji  to ok. 3,5 mln zł.

Zbiornik retencyjny Mosty I 
zmodernizowany
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Nie będzie powszechnych 
usług kserograficznych w Urzędzie Gminy

Zmiana numeru telefonu 
do nowej przychodni w Suchym Dworze

Informujemy mieszkańców o rozpoczynającej swą działalność z dniem 20 listo-
pada br. w miejscowości Suchy Dwór nowej Przychodni Zdrowia.  Poza przychodnią 
POZ dla dzieci zdrowych i chorych w ramach kontraktu z NFZ (od grudnia 2018.), wi-
zyt domowych i gabinetu pielęgniarki środowiskowej przychodnia będzie świadczy-
ła usługi konsultacji chirurgicznych, zabiegi podologiczne, konsultacje urologiczne.

Możliwe będzie również skorzystanie z oferty małoinwazyjnych zabiegów leczenia żyla-
ków, przeszczepów skóry oraz leczenia przepukliny. Zapisy od 15 listopada br. Zaktualizowany 
numer do przychodni w  Suchym Dworze ul. Sowia 3, 81-198 Suchy Dwór, tel. 58 732 50 85.

Od 1 stycznia 2019r. nie będzie już możliwości powszech-
nego korzystania z usług kserograficznych w Urzędzie Gminy 
Kosakowo. Umożliwienie korzystania z usług kserograficz-
nych miało na celu realizację naczelnej zasady ustawy o samo-
rządzie gminnym nakazującej gminom zaspokajanie potrzeb 
wspólnoty i związane było z brakiem punktów świadczących 
usługi kserograficzne na terenie gminy Kosakowo.

Obecnie, uslugi ksero, bindowania, laminowania, 
a nawet napełniania balonów helem oferuje Państwu 
sklep papierniczy PanPaper, który mieści się w Kosa-
kowie przy ul. Żeromskiego 28/3 (nowe lokale naprze-
ciwko Gimnazjum). Godziny otwarcia : pon.-piąt.  9-18, 
sob. 9-14. 

Biuro Polityki Społecznej informuje, iż od stycznia 
2019r. ulega zmianie termin wypłat świadczenia wycho-
wawczego. Nowy termin zostaje ustalony na 20-tego każde-
go miesiąca dla wypłat realizowanych na konto bankowe, 
a na 21-go każdego miesiąca dla wypłat realizowanych w 
formie gotówkowej. 

Jeżeli wypłata świadczenia przypada na dzień wolny od 
pracy – zrealizowana zostanie w pierwszy dzień roboczy 
następujący po tym dniu.

Deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Informujemy, iż zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy 
Kosakowo Nr XVIII/92/2015 z dnia 26.11.2015 roku w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Kosakowo deklarację zmieniającą do końca stycznia w przy-
padku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. rocznego 
zużycia wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok 
ubiegły.

Po dokonaniu w/w obowiązku w marcu zostanie wysła-
na jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty 
i terminach płatności.

Prosimy również, aby podać stan licznika wody na ko-
niec roku tj. 31.12.2017 r. firmie zaopatrującej w wodę 
(PEKO, PEWIK), aby faktury zamykały cały rok kalendarzo-
wy i ułatwiły Państwu prawidłowe wypełnienie deklaracji.

Druk deklaracji dostępny jest w tut. urzędzie lub na stro-
nie internetowej Gminy w zakładce „Druki do pobrania”.

Biuro Polityki 
Społecznej 
informuje
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Mieszkańców i odwiedzających naszą gminę gości, wjeż-
dżających do gminy od strony Gdyni, przywita nowy pylon 
przy ul. Derdowskiego.

Turystyka - wspólna sprawa
Wójt Gminy Kosakowo zaprasza właścicieli podmiotów 

gospodarczych branży turystycznej w Gminie Kosakowo, (t.j. 
gastronomii, hotelarstwa, usług turystyki wodnej)  na spo-
tkanie konsultacyjne dotyczące wspólnego stworzenia pro-
fesjonalnej informacji turystycznej w naszej gminie. 

Zapraszamy dnia 29 stycznia 2019r. o godz. 16.00 w Sali 
posiedzeń w Urzędzie Gminy Kosakowo.

Nowy Witacz

Ogłoszony II-gi przetarg na wykonanie robót obejmuje reali-
zację I etapu budowy szkoły, w którym zostanie rozebrany istnie-
jacy budynek gospodarczy i zostanie wzniesiony nowy budynek 
szkolny połączony z obecną salą gimnastyczną i na nowo zagospo-
darowana część działki od strony ul.Słowackiego.

Na tym etapie zaprojektowano budynek szkoły podstawowej 
o gabarytach ok. 53x60 m i wysokości ok.12m, o powierzchni użyt-
kowej ok.3070m2, częściowo podpiwniczony z 3 kondygnacjami 
nadziemnymi. Budynek szkolno-dydaktyczny zakłada funkcjono-
wanie 20-oddziałowej szkoły podstawowej. Na parterze zlokalizo-
wano pomieszczenia o funkcji administracyjnej (sekretariat, dy-
rekcja), integracyjnej i edukacyjnej (świetlica, harcówka, bibliote-
ka) oraz blok sportowy (wspomagający istniejącą salę gimnastycz-
ną) i żywieniowy, a także pokój nauczycielski. W centralnej części 
znajduje się hol główny szkoły z portiernią i dostępem do windy 
dla osób niepełnosprawnych. Wyższe kondygnacje mieszczą sale 
lekcyjne, w części zachodniej dla klas IV – VIII (w tym pracownie 
specjalistyczne), w części wschodniej znajdują się sale dla klas I-III 
z przestrzenią rekreacyjną, ta strefa ma dostęp do tarasu. W czę-
ści wschodniej znajdują się również gabinety pedagoga/logopedy 
oraz pielęgniarki (I piętro), a także pokoje nauki indywidualnej (II 
piętro). Każda sala lekcyjna posiada własne zaplecze.

Układ komunikacyjny działki stanowią wydzielone, utwardzo-
ne ciągi piesze oraz jezdne. Zakłada się wybudowanie wewnętrz-
nej drogi jednokierunkowej z wjazdem i wyjazdem z działki od 
strony ul.Słowackiego (tzw. strefy „KISS & RIDE”).

W I etapie inwestycji zapewniono miejsca parkingowe dla 32 
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnospraw-

nych a w II etapie (budowa przedszkola) następne 40 miejsc posto-
jowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy boisku 
(IV etap budowy) zaprojektowano następne 16 miejsc dla samo-
chodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto istnieje możliwość urządzenia ok.30 m-sc parkingowych 
wzdłuż ul.Szkolnej na odcinku od boiska do ul.Broniewskiego.

Przy szkole, przy ul.Szkolej powstaną nowe dwie zatoczki 
przystankowe. Całość zagospodarowania ma uzupełnić przejście 
podziemne pod ul.Szkolną (III etap budowy) przystosowane do 
osób niepełnosprawnych, zapewniające dzieciom bezpieczną ko-
munikację pomiędzy terenem szkolnym a boiskiem.

Dla urządzenia budynku nowej szkoły zostaną zorganizowane 
odrębne przetargi publiczne na dostawy wyposażenia.

Zakłada się rozpoczęcie funkcjonowania szkoły w nowym bu-
dynku od roku szkolnego 2020-2021.

Budowa nowej szkoły w Pogórzu
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Czyste Powietrze 
- ogólnopolski program dofinansowań

W ramach tego programu jest możliwe uzyskanie dofinanso-
wania w obiektach jednorodzinnych na wymianę starych źródeł 
ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowo-
czesne źródła ciepła oraz pozyskanie dofinansowania na  szeroko 
rozumiane działania termomodernizacyjne. Ważne w tym wypad-
ku jest przemyślenie zakresu modernizacji, który chcą Państwo 
wykonać, ponieważ na jeden budynek można złożyć tylko jeden 
wniosek, zatem w wypadku ubiegania się o wymianę pieca z insta-
lacją oraz termomodernizacji warto ująć to w jednym wniosku o 
dofinansowanie.

Zgodnie z dokumentacją Programu, wykonanie audytu energe-
tycznego nie jest obowiązkowe.

Przypominamy o zapoznaniu się z wymogami technicznymi 
Programu w zakresie planowanych do dofinansowania urządzeń i 
skompletowaniu 2 ofert na każdy z planowanych elementów. Dofi-
nansowanie jest udzielane na inwestycje niezakończone, prosimy o 
powstrzymanie się od wymiany pieców i poważniejszych inwesty-
cji do czasu złożenia i rozstrzygnięcia wniosku.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Portal Bene-
ficjenta dostępny pod adresem: portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl, 
gdzie znajduje się aktywny formularz wniosku wraz ze wzorami wy-
maganych załączników oraz instrukcjami i wytycznymi 

W celu otrzymania pomocy należy umówić się na spotkanie 
poprzez formularz na stronie Funduszu pod adresem https://ter-
minarz.wfos.gdansk.pl/index.php lub telefonicznie pod numerem: 
(58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027 
r. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (ul. Rybaki Górne 8, 
80-861 Gdańsk). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste 
Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy doku-
mentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycz-
nych. Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawicieli 
WFOŚiGW w Gdańsku są nieodpłatne, służą oni pomocą w sporzą-
dzeniu wniosku. 

Osoby upoważnione do działania w imieniu WFOŚiGW w Gdań-
sku poza jego siedzibą posiadają stosowne upoważnienia, zawiera-
jące w szczególności imię i nazwisko, adres i pieczęć WFOŚiGW w 
Gdańsku. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym potwierdzają-
cym ich tożsamość przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku zobowią-
zani są okazać Wnioskodawcom.

Tym samym WFOŚiGW w Gdańsku przestrzega przed działa-
niem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Fundu-
szu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować, że 
stanowią oficjalne strony Programu Czyste Powietrze. 

Oficjalne informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze do-
stępne są w Portalu Beneficjenta (https://portalbeneficjenta.wfos.
gdansk.pl/) oraz na stronie WFOŚiGW w Gdańsku (www.wfos.
gdansk.pl).

Straż Gminna informuje
29.11. podczas patrolu funkcjonariusze Straży Gminnej zwró-
cili uwagę na wydobywający się czarny dym w okolicy ul. 
Rumskiej, wskazujący, że były spalane śmieci. Po przyjeździe 
na miejsce podejrzenia funkcjonariuszy okazały sie słuszne. 
Na terenie prowadzonej działalności gospodarczej ujawniono 
spalanie odpadów w postaci szafki  z laminowanej płyty wió-
rowej  oraz pozostałości po spalonym tapczanie.  Mundurowi 
poinformowali właściciela, że spalanie tego typu materiałów 
jest zabronione. W wyniku podjętych czynności właściciel fir-
my został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zło-
tych. Dbajmy o czyste powietrze!

30.11. Straż Gminna przeprowadziła 
kontrole spalania w instalacjach grzew-
czych w miejscowości Pogórze. W wyni-
ku kontroli stwierdzono spalanie płyty 
wiórowej oraz elementów drewnianych 
pomalowanych farbami oraz lakierami. 
Sprawcę spalania odpadów meblowych 
ukarano mandatem karnym.

7.12.  przeprowadzono kontrolę drogi wewnętrznej EC pomię-
dzy Kazimierzem a Mrzezinem,  podczas której ujawniono nie-
legalne wysypisko śmieci. 
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Przypominamy o zwróceniu uwagi 
na najbliższych w okresie mrozów

W czasie mrozów zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia 
zdrowia i życia wielu osób, np. bezdomnych, niepełnospraw-
nych, czy starszych i samotnych. Wszystkie służby lokalne 
gminy, tzn. pracownicy socjalni, służby zdrowia, Straż Gminna 
i Policja służą pomocą osobom, których życie z powodu wa-
runków zimowych może być zagrożone.

Zwracamy się również do mieszkańców naszej gminy 
z prośbą  o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi so-
bie ludźmi o ograniczonej samodzielności życiowej, bądź też 
zwrócenie uwagi na najbliższych sąsiadów, jak i zwiększenie 

stopnia wrażliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, 
które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy. Nasza 
uwaga i troska może zapobiec nieszczęściom, przemarznię-
ciom, bądź śmierci. 

Bliższych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, ul. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo, Tel. 
(58) 620-82-02.

Straż Gminna, Tel. (58) 732-50-11, 606-428-652, 
696-486-517, 696-486-518

Ośrodek Zdrowia Kosakowo, Tel. (58) 679-13-23

Kosakowskie Centrum Kultury

17-18 listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwo-
szynie odbyła się dwunasta edycja Festiwalu Piosenki Żoł-
nierskiej o Złoty Buzdygan Kosakowo’ 2018, której celem jest 
m.in. czczenie pamięci Obrońców Kępy Oksywskiej.

Organizatorami Festiwalu byli: Wójt Gminy Jerzy Włudzik 
oraz Kosakowskie Centrum Kultury. Honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem objęli: Arcybiskup Metropolita Gdański 
gen. Sławoj Leszek Głódź, Minister Obrony Narodowej Ma-

riusz Błaszczak oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
To cykliczne już święto piosenki żołnierskiej oraz patrio-

tycznej przebiegało dwuetapowo: w sobotę 17 listopada od-
były się przesłuchania konkursowe, a w niedzielę 18 listopa-
da – Koncert Galowy. Kolejna edycja Festiwalu przyciągnęła 
wokalistów i zespoły m.in. z naszej Gminy, Trójmiasta, Rumi, 
Pucka, Biskupca, Kielna, Banina, Sochaczewa, Wejherowa, Sie-
mirowic, Słupska.

Nagroda dla Zespołu Caritas 
przy Parafii pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Pierwoszynie

5 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza. „Samarytaninem Roku 2018 pośród Parafial-
nych Zespołów Caritas, nagrodzony został zespół działający 
już od dekady przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Święte-

go w Pierwoszynie, którego przedstawicielki nie kryły wzru-
szenia podczas odbierania nagrody.”

Jedną z przedstawicielek była Radna Gminy Kosakowo 
pani Mirosława Piotrowska, której serdecznie gratulujemy.

XII FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ
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W konkursowe szranki stanęło 34 wykonawców, z których 

do finału przeszło 19-stu uczestników. Jury w składzie: Wójt 
Gminy Jerzy Włudzik – przewodniczący Jury, pomysłodawca 
Festiwalu; Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska – pianistka, ka-
meralistka, pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Gdań-
sku; Karol Dettlaff – teatrolog, muzyk, kompozytor; Zbigniew 
Kostrzewski – dyrygent Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo; An-
drzej Dąbrowski – muzyk, piosenkarz, multiinstrumentalista; 
Krzysztof Andruszkiewicz – dyrektor Kosakowskiego Centrum 
Kultury; przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix i Złoty Buzdygan – Duet NURT (Rumia) 
Kat. Dorośli – soliści: I miejsce – Klaudia Groth (Rumia), II 

miejsce – Lucyna Wodzyńska (Siemirowice), III miejsce – We-
ronika Pryczkowska (Banino)

Wyróżnienie – Agnieszka Kosiak (Gdynia), Łukasz Jung 
(Wierzchucino)

Kat. Dorośli – zespoły: I miejsce – Zespół „Reling” (Gdy-
nia), III miejsce – Zespół ,,Kosakowianie” (Gmina Kosakowo), 
III miejsce – Chór Kaszubski ,,Rumianie” (Rumia) 

Kat. Młodzież szkół podstawowych, oddziałów gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych – soliści: I miejsce – Maria Stasiak 
(Sochaczew), II miejsce – Weronika Przychodzeń (Rumia), III 
miejsce – Oliwia Ciechacka (Biskupiec), III miejsce – Lilia We-
ber (Gdynia)

Wyróżnienie – Kinga Włodarkiewicz (Puck), Zuzanna Po-
lańska (Pogórze), Sara Muża (Kosakowo)

Kat. Młodzież szkół podstawowych, oddziałów gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych – zespoły: II miejsce – Zespół Par-
lando (Pogórze), Wyróżnienie – Duet ,,MK” (Gdynia)

Gościem specjalnym Koncertu Galowego był ubiegłorocz-
ny laureat Festiwalu Piosenki Żołnierskiej – Maciej Gronek, 
który wystąpił wraz z zespołem w składzie: Sabrina Stachel 
– skrzypce, Weronika Kulpa – wiolonczela, Arek Czernysz – 
akordeon. Można było usłyszeć program, który był przekro-
jem utworów patriotycznych, począwszy od Bogurodzicy, aż 
do współczesnych kompozycji. Ten niezwykle wzruszający 
koncert wprowadził zgromadzoną publiczność w odświętny 
nastrój. Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom 
Festiwalu, a także dziękujemy przybyłej publiczności. 

PRZEDŚWIĄTECZNY 

RECITAL 
STUDIO 

ACCANTUS
2 grudnia 2018 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszy-

nie odbył się przedświąteczny recital Studio Accantus, które 
po raz drugi odwiedziło naszą Gminę. Ten wyjątkowy koncert 
uświetnili znakomici artyści w składzie: Sylwia Banasik, Syl-
wia Przetak, Adrian Wiśniewski, Kuba Jurzyk, a przy pianinie 
jak zwykle niezastąpiona Kasia Mazurkiewicz.

Prawie dwugodzinny występ przyciągnął ogromną rze-
szę widowni, która mogła usłyszeć wiele piosenek musicalo-
wych, z muzyki filmowej, jak i własnych projektów autorskich. 
Wszystko zostało podane w jak najlepszej formie, połączone z 
młodością, talentem i humorem.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, postaramy się 
powtórzyć zaproszenie Studia Accantus do Pierwoszyna.
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Występ Orkiestry 
Dętej Gminy 
Kosakowo 

W sobotę 24 listopada 2018 r. w godzinach 10:00 – 15:00 
na Skwerze Kościuszki   w Gdyni, w ramach obchodów  100–
lecia założenia Marynarki Wojennej, odbył się piknik marynar-
ski, podczas którego przybyłym gościom zostały udostępnione 
pokłady trzech jednostek pływających: fregaty rakietowej ORP 
Gen. T. Kościuszko, okrętu podwodnego ORP Sęp i niszczyciela 
min ORP Kormoran. Oprócz jednostek pływających 3. Flotylli 
Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża można było zobaczyć 
sprzęt wojskowy stanowiący wyposażenie jednostek Mary-
narki Wojennej. Nie zabrakło stanowiska promocyjnego Ma-
rynarki Wojennej, na którym przeprowadzona została nauka 
wiązania węzłów marynarskich. Podczas wydarzenia wystąpi-

ły: Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, Orkiestra 
Dęta z Gminy Kosakowo, a także miały miejsce występy ar-
tystów z Klubów Wojskowych i współpracujących Ośrodków 
Kultury, które można było oglądać na pokładzie historycznego 
niszczyciela OM ORP „Błyskawica”. Na uczestników pikniku 
czekała wojskowa grochówka   i chleb wypiekany w polowej 
piekarni. Organizatorami pikniku był Inspektor Marynarki 
Wojennej i Dowódca 3. Flotylli Okrętów.
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A letter to Santa 
- list do Świętego Mikołaja

7 grudnia 2018 r. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 
odbyły się warsztaty edukacyjno - plastyczne z językiem 
angielskim. W trakcie przedświątecznej zabawy, uczestnicy 
mieli do wykonania wiele zadań w tym między innymi po-
móc Mikołajowi znaleźć drogę do komina, przez który wrzuci 
świąteczne prezenty, znaleźć zastępstwo za chorego renifera 
czy pomóc odczytać list, w którym śnieg rozmazał fragment 
tekstu.

Kulminacyjnym punktem programu, było pisanie listów 
do Świętego Mikołaja, które to następnego dnia w trakcie Za-

Międzynarodowy Dzień Misia 
w Domu Kaszubskim w Dębogórzu

Po raz pierwszy w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 
odbyły się warsztaty edukacyjno- plastyczne z okazji Dnia 
Misia zorganizowane i przeprowadzone przez Kosakow-
skie Centrum Kultury.

W trakcie 2godz.warsztatów dla dzieci w każdym wie-
ku, uczestnicy mieli okazję stworzyć ekologiczne torby, 
zaprojektować misiową piżamkę czy stworzyć  balonowe 
misiowe portrety .Nie zabrakło również konkursów z wie-
dzy o bajkowych misiach jak i  z dziedziny przyrodniczej. 
Podczas warsztatów, dzieci wysłuchały również wzrusza-
jącej, opartej na faktach historii o polowaniu na niedźwie-
dzia oraz  skąd się wzięła angielska nazwa Teddy bear .

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzy-
mali drobne upominki oraz słodki poczęstunek.

Celem warsztatu było rozbudzenie w dzieciach zdol-
ności artystycznych,  poszukanie własnego stylu jak i po-
szerzenie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii.

bawy Mikołajkowej, zostały przekazane w specjalnie do tego 
wykonanej świątecznej skrzynce pocztowej.

Na wszystkich uczestników warsztatów czekała gorąca 
czekolada oraz pierniczki.
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Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Oddział Dębogórze - Kosakowo 
informuje:

1 grudnia br. w Checzy Nordowych Kaszubów  w Kosakowie odbył  się kolejny  kiermasz 
świąteczny . Można  było  nabyć prace pań  z Koła  Gospodyń przy naszym  oddziale. Było  nam 
miło, że nowy Wójt  Marcin Majek również odwiedził  nasz kiermasz .

W dniach 15 i 16 grudnia br. w godzinach 11.00-17.00 zapraszamy do Gdyni do Forum Ka-
szubskiego, gdzie  również  będziemy  wystawiać nasze prace i  słodkości  na Święta Bożego 
Narodzenia.

Życzymy  wszystkim mieszkańcom  zdrowych  i  spokojnych  świąt  Bożego  Narodzenia oraz Szczę-
śliwego  Nowego  Roku 2019.

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo

Rozstrzygnięcie XV 
Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych

11 grudnia 2018 r. w kosakowskiej Bibliotece w miłej, 
świątecznej atmosferze miało miejsce ogłoszenie wyników 
XV Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, zorganizowane-
go przez Wójta Gminy Kosakowo oraz Bibliotekę Publiczną 
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla. W jubileuszowym 
konkursie wzięło udział 12 Rodzin z terenu gminy Kosakowo. 
Jury w składzie: Renata Parzuchowska – przewodnicząca (rę-
kodzieło), Małgorzata Balcerowska (malarstwo, rękodzieło) 
oraz Zdzisław Karbowiak (malarstwo) stanęło przed nie lada 
wyzwaniem (jak co roku zresztą). Każda praca jest bowiem 
wyjątkowa. Niemniej jednak decyzje musiały zostać podjęte. 
Komisja zdecydowała się przyznać cztery miejsca na podium 
oraz trzy wyróżnienia (w tym jedno specjalne).

Oto wyniki: 
I miejsce - Rodzina Jażdżewskich, II miejsce (ex aequo) 

- Rodzina Wica i Rodzina Domańskich, III miejsce – Rodzi-
na Wełnickich.

Wyróżnienia: Rodzina Żak, Rodzina Kowal oraz Rodzi-
na Klein (wyróżnienie specjalne).

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie Ro-
dziny otrzymały dyplomy oraz upominki za trud pracy włożo-
ny w wykonanie szopek. 

Zwycięzcom gratulujemy a Wszystkim dziękujemy za 
udział w Konkursie i zapraszamy za rok!

Nagrody ufundowali: Gminna Biblioteka oraz Referat ds. 
Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo.
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Z wizytą u sędziwych 
solenizantek

Z okazji 90. urodzin odwiedziliśmy 
Panią Jadwigę Labudę z Mostów. 

Życzenia, kwiaty i kosz ze słodkościami 
złożyli solenizantce Wójt Marcin Majek 

i sołtys Alina Merchel. Życzymy wszystkiego dobrego.

Z życia szkół
Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjalnymi
DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI - Baśnie Andersena 
poruszają każdego, a „Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu 
uczniów, rodziców i nauczycieli z Pogórza poruszyła niejedno ser-
ce! Była piękna scenografia, fantastyczna gra aktorska i mnóstwo 
zaangażowania wielu osób. Niech lekcja, którą przynosi ta baśń jest 
z nami każdego grudniowego dnia. Gościem specjalnym podczas 
występu był Wójt Gminy Marcin Majek. Przedstawienie powstało 
z pomysłu pań Małgorzaty Karabeli, Urszuli Kozielskiej i Agniesz-
ki Hołubowskiej, które przygotowały scenariusz oraz występ 
uczniów. Dech w piersiach zebranych zaparła dekoracja, która była 
iście bajkowa. Tutaj największa zasługa rodziców, którzy zadbali o 
każdy detal i szczegół - pracowali nad tym rodzice z klas 2a,2d i 3c. 
Udział rodziców nie ograniczył się tylko do pracy przy scenografii, 
ponieważ wcielili się również w role podczas przedstawienia.

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI - Jak tu nie wierzyć w 
cuda? Może i można, ale w ludzi wątpić nie należy! Dzięki szczodro-
ści wszystkich ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu udało się spełnić 
marzenia wybranej osoby ze Szlachetnej Paczki. Za zebranie pienią-
dze w kwocie 6300 zł udało się kupić wszystkie potrzebne sprzęty, 
opał, produkty domowe - spełniły się marzenia! Dodatkowo zebra-
no pomoc rzeczową na kwotę ponad 2000 złotych. Dziękujemy i 
życzymy, aby powracające dobro zagościło w każdym domu. Koor-
dynatorem akcji w szkole była pani Eliza Filipowicz.

GLOBALNY KONURS SPRAWNOŚCI FIZYCZ-
NEJ - 10.12. finaliści Konkursu Sprawności Fizycznej ze Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu uczestniczyli w uroczystym wręczeniu na-
gród. Było to niecodzienne wydarzenie, gdyż połączyli się zdalnie ze 
zwycięzcami konkursu z całego świata. Uczniowie mogli zobaczyć, 
w jaki sposób ich rówieśnicy z innych krajów wykonywali te same 
konkurencje. Laureatami ze  szkoły w Pogórzu zostali: Aleksander 
Brzozowski (3a), Julia Opala (4a) oraz Adrianna Gulczyńska (8b). 
Dodatkowo, pod koniec spotkania, wybrano globalnego zwycięzcę 
w każdej kategorii wiekowej. Z Polski wytypowany został uczeń 
z Pogórza - Aleksander Brzozowski! Laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom Globalnego Konkursu Sprawności Fizycznej serdecz-
nie gratulujemy!

JASEŁKA I KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - Boże Naro-
dzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, 
milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić 
wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie z Pogórza wystawili Ja-
sełka Bożonarodzeniowe pt. Brama do nieba. W specjalnie przygo-
towanych strojach oraz w pięknej scenografii młodzi aktorzy uka-

zali ludzi współczesnych, często zagubionych, ale podążających do 
Betlejem. Był św. Józef, Maryja , św. Piotr oraz anioły, które strzegły 
bramy do nieba. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła 
przeżyć historię Maryi i Józefa. Bohaterowie ukazani w Jasełkach, w 
dniu Wigilii także z utęsknieniem czekali na przyjście Jezusa, który 
przyniósł na ziemię miłość, wiarę i nadzieję . Jasełka wprowadziły 
wszystkich w świąteczny nastrój. 
Wszystkim życzymy otwartości na innych, zwykłego uśmiechu i ge-
stu podania ręki drugiemu człowiekowi, powodującego przemianę 
w innych i w nas samych ... ,,bo zawsze wtedy jest Boże Narodzenie! 
Jasełka zostały przygotowane przez p. Sylwię Stępniewską, Marię 
Hinca, Magdę Stenkę, a scenografię wykonała p. Maria Lebiedzińska.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny i Schroniska 
Młodzieżowego w  Dębogórzu

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – z tej to oka-
zji klasy pierwsze odwiedziły szkolną bibliotekę. Każ-
dy uczeń przyszedł ze swoim pluszakiem. Pani Hania 
Skurczyńska przedstawiła dzieciom historię znanych 

misiów, a następnie dzieci opowiedziały historię swojej 
przytulanki. Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom „Baj-
kę o brzydkim misiu”, który odnalazł swojego właściciela.

Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Mostach

Klasa IB ze Szkoły Podstawowej w Mostach, została wyróż-
niona w Ogólnopolskim Konkursie - Szkolne Przygody Gangu 
Słodziaków. Spośród 5000 oddziałów klasowych z całej Polski, 
nagrodzono jedynie 515, a wśród laureatów znalazły się rów-
nież nasze pierwszaki. Zadania konkursowe były różnorodne i 
wymagały zaangażowania wszystkich uczniów, ich rodziców i 
wychowawców. Podczas lekcji, czytaliśmy opowiadania o Sło-
dziakach, ilustrowaliśmy także ich dalsze przygody. Ponadto, 

dzieci otrzymały specjale karty, na których wklejały naklejki, 
za codzienne czytanie wraz z rodzicami. Najtrudniejszym za-
daniem okazało się zorganizowanie w szkole Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania, ale i z tym poradziliśmy sobie bardzo 
dobrze. Na koniec, udokumentowaliśmy wszelkie działania, 
dołączyliśmy rysunki oraz fotorelację z uroczystości i ...  cze-
kaliśmy na wyniki konkursu. Otrzymaliśmy list gratulacyjny 
z informacją o wyróżnieniu. Słodziaki przysłały nam miękkie 
podusie-rysie, które sprawiły uczniom ogromną radość. Dzię-
kujemy! 

AKCJE CHARYTATYWNE
Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mostach 

na przełomie listopada i grudnia wzięli udział w kolejnych ak-
cjach charytatywnych. W listopadzie całe rodziny wyruszyły 
do Dąbrówki aby zaopiekować się podopiecznymi schroniska. 
Wizyta przyniosła ogromne pokłady wzruszenia i współczucia 
dla mieszkańców schroniska. Niektóre osoby postanowiły po-
święcić czas dla potrzebujących zwierząt w kolejne weekendy.

W grudniu nasi uczniowie wsparli organizację Caritas, po-
magając w przedświątecznej zbiórce żywności dla potrzebują-
cych. Akcja odbyła się w sklepie Polo w Kosakowie.

Huuura, wygraliśmy!
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Z życia sołectw

W styczniu odbędą się 
na terenie Gminy Kosakowo 

konsultacje z mieszkańcami celem określenia 
zmian w statutach sołectw

Zmiany w statutach sołectw mają  związek ze zmianą 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w wyniku któ-
rych wydłużono kadencję rad gmin do lat 5 (były 4 lata). 
Chodzi o to, aby kadencja sołtysa i rady sołeckiej pokrywała 
się z kadencją Rady Gminy, zgodnie z dotychczasowym zapi-
sem w statutach, że wybory muszą się odbyć nie później niż 
6 miesięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.” 

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada w takiej sytu-
acji obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniach wiej-
skich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo w miesiącu 
styczniu 2019r. Poniżej podajemy Państwu Uchwałę Rady Gminy 
Kosakowo w tej sprawie oraz harmonogram zebrań wiejskich.

10 grudnia, w ramach realizacji innowacji pedagogicz-
nej „100 kroków do Niepodległej” odbył się w Mostach mię-
dzyszkolny konkurs „Maryja w dziejach Kościoła i 100 let-
niej historii Niepodległej Polski. ”. 

Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół gminy Kosa-
kowo oraz Gdyni. Trzyosobowe zespoły reprezentujące po-
szczególne szkoły wykazały się wiedzą na temat uroczysto-
ści i świąt maryjnych oraz sanktuariów i miejsc związanych 
z Matką Bożą.

Uczniowie pracowali pod życzliwym okiem komisji, w 
której zasiedli katecheci – opiekunowie poszczególnych 
drużyn pod przewodnictwem pani dyrektor ze Szkoły Pod-
stawowej w Mostach i księdza proboszcza z parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki i jednocześnie wy-
równany. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gdyni, drugie uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Mostach, trzecie szkoła Postawowa Nr 28 
z Gdyni, czwarte uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębogó-
rzu.

Reprezentantom szkół oraz przygotowującym ich kate-
chetom dziękujemy za włożony wysiłek i wspólną zabawę. 
Organizatorzy: Katarzyna Bejrowska, Regina Kochańska.

Katarzyna Lubocka – nauczyciel biologii i chemii w Szkole 
Podstawowej w Mostach wygrała powiatowy plebiscyt Dzien-
nika Bałtyckiego „Nauczyciel na medal”. 15 grudnia, podczas 
Gali podsumowania plebiscytu w Teatrze „Wybrzeże” odebra-
ła nagrodę. Uczniowie i pracownicy szkoły nie kryją radości z 
wygranej pani Kasi i szczerze gratulują. Na pytanie: Czym p. 
Kasia zasłużyła sobie na taką nagrodę? - uczniowie klasy VIII 
c odpowiadali: „ Prowadzi lekcje z humorem”, „Jest nauczycie-
lem z zamiłowania”, „Stara się, by wszyscy mieli pozytywne 
oceny”. 

Międzyszkolny 
konkurs religijny 

„Maryja w dziejach Kościoła 
i 100 letniej historii 
Niepodległej Polski

NAUCZYCIEL NA MEDAL
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ZEBRANIA WIEJSKIE 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami styczeń 2019r.

AKTUALNOŚCI

Zebrania Wiejskie zostały zwołane z inicjatywy Wójta Gminy oraz 
Sołtysów. W porządku zebrań znajdą się następujące sprawy:
1/ przeprowadzenie konsultacji  z mieszkańcami celem okre-
ślenia stanowiska w sprawie projektowanej zmiany w statutach 
sołectw Gminy Kosakowo, 
2/ konsultacje w sprawie zmian w kursowaniu komunikacji pu-

blicznej na terenie Gminy 
3/ konsultacje w sprawie zmian w organizacji ruchu na terenie 
Gminy,
4/ sprawy bieżące.
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

SOŁECTWO DATA ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIEJSCE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Mechelinki 8 stycznia świetlica sołecka w Mechelinkach
Dębogórze Wybudowanie 9 stycznia świetlica sołecka w Dębogórzu Wybudowaniu
Rewa 10 stycznia Pensjonat „Rewa”  
Suchy Dwór 11 stycznia świetlica sołecka w Suchym Dworze
Kosakowo 14 stycznia Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo w Kosakowie

Pierwoszyno 15 stycznia Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
Dębogórze 16 stycznia Dom Kaszubski w Dębogórzu
Mosty 17 stycznia Szkoła Podstawowa w Mostach
Kazimierz 18 stycznia świetlica sołecka w Kazimierzu
Pogórze 21 stycznia Szkoła Podstawowa w Pogórzu

Jednocześnie, odnosząc się do poprzednich konsultacji z miesz-
kańcami dotyczących wyboru sołtysa z wyłączeniem trybu wyborcze-
go, gdy został zgłoszony tylko jeden kandydat  informujemy, że w dniu 
10 października 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warsza-
wie oddalił skargę kasacyjną Gminy Kosakowo od wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 roku 
w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego 
o stwierdzeniu nieważności uchwały w sprawie zmian w statutach 
sołectw Gminy Kosakowo dot. wyboru sołtysa. Orzeczenie jest prawo-
mocne i nie przysługuje od niego dalszy środek odwoławczy.

Z rozstrzygnięcia wynika, że NSA podzielił stanowisko Sądu I 
instancji, jak i Wojewody Pomorskiego, zgodnie z którym zmiana 
trybu wyboru sołtysa narusza ustawowy obowiązek przeprowa-

dzenia wyborów na sołtysa wynikający z art. 36 ust. 2 u.s.g., który 
nakazuje przeprowadzić wybory nawet w przypadku, gdy za-
rejestrowany zostanie jeden kandydat. W ocenie Sądu, wyłą-
czenie trybu wyborczego (głosowania) dopuszczalne jest jedynie 
wtedy, gdy zezwala na to ustawa w sposób wyraźny jak np. w od-
niesieniu do organów stanowiących jednostek samorządu teryto-
rialnego - art. 380 kodeksu wyborczego). Analogicznego wyłącze-
nia nie przewiduje ustawa o samorządzie gminnym w stosunku 
do wyborów organu wykonawczego jakim jest w sołectwie sołtys.

Wybory sołtysów odbędą się  w lokalach wyborczych w 
każdym sołectwie w niedzielę 31 marca 2019r., a następnie 
na zebraniach wiejskich w okresie od dnia 2 do 12 kwietnia 
2019r. mieszkańcy będą wybierać rady sołeckie. 

Uchwała Nr III/10/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 6 grudnia 2018r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na tere-
nie Gminy Kosakowo celem określenia zmian w statutach sołectw 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 
oraz § 3 pkt 1 Uchwały Nr XIX/90/99 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Ko-
sakowo 

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami ce-
lem określenia stanowiska w sprawie projektowanej następują-
cej zmiany w statutach sołectw Gminy Kosakowo, stanowiących 
załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/2005 Rady Gminy Kosako-
wo z dnia 30 czerwca 2005 r: 
1/ art. 5 pkt 3 otrzymuje treść: 
„3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od 
dnia wyborów, które muszą się odbyć nie później niż 6 mie-

sięcy od dnia wyboru Rady Gminy na nową kadencję.”
2/ art. 21 otrzymuje brzmienie: 
„Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu taj-
nym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandy-
datów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych 
do głosowania, na pierwszym Zebraniu Wiejskim, zwołanym 
przez Wójta po wyborach Sołtysa na 5 – letnią kadencję.”

§ 2
Jako rodzaj konsultacji ustala się zebrania wiejskie we wszyst-
kich jednostkach pomocniczych Gminy Kosakowo. 

§ 3
W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali 
mieszkańcy sołectw uprawnieni do głosowania. 

§ 4
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia konsultacji 
w terminie do dnia 31 stycznia 2019. 

§ 5
Uchwała podlega bezzwłocznemu opublikowaniu w biuletynie 
informacji publicznej.  

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                      Przewodniczący
   /-/ Andrzej Śliwiński

Wszystkie zebrania rozpoczynają  się o godzinie 18.00
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18.11. na hali w Kiełpinie odbył się turniej piłki nożnej halowej 
zorganizowany dla drużyn juniorskich rocznika 2004 i młodszych 
przy współpracy Szkoły Podstawowej w Somoninie oraz Klubu 
Sportowego „Amator” Kiełpino. Był to już czwarty turniej z cyklu SO-
MONINO CUP. Udział w nim wzięło 10 drużyn z całego województwa 
pomorskiego podzielonych na dwie grupy.

Grupę A zdominowała drużyna UKS Lider Dębogórze, która 
zdobywając komplet 12 pkt bez straty gola wygrała grupę. Obok 
niej awans do ćwierćfinałów uzyskały zespoły FC 2005 Gowidlino (9 
pkt), Polonii Gdańsk (6 pkt) oraz Amatora Kiełpino (3 pkt). 

Wszystkie te drużyny uzyskały awans do ¼ finału, natomiast 
piąty UKS Lider II Dębogórze (0 pkt) uzyskał możliwość gry o dzie-
wiąte miejsce.

Faza pucharowa turnieju rozpoczęła się od meczu o dziewiąte 
miejsce, w którym UKS Lider II Dębogórze pokonał Piaski Wągliko-
wice 2:0.

Kolejnym etapem były mecze ćwierćfinałowe. 
Mecze półfinałowe rozpoczęły się od bardzo zaciętego pojedyn-

ku pomiędzy Liderem Dębogórze i GTS Pruszcz Gdański. W meczu 
padł remis 1:1 i do wyłonienia finalisty potrzebne były rzuty karne, 
które lepiej wykonywali młodzi zawodnicy z gminy Kosakowo wygry-
wając 2:1. Ostatnią fazą turnieju były mecze o poszczególne miejsca.

Finał był zdecydowanie najciekawszym meczem turnieju. Po 

bardzo zaciętej walce i wielu ciekawych akcjach z obu stron padł re-
mis 2:2. Więcej nerwów w serii rzutów karnych zachowali zawodni-
cy Lidera Dębogórze pokonując 3:1 FC Gowidlino.

Składy medalistów: 1. UKS Lider Dębogórze – Maciej Brylowski, 
Artur Eliasz (1), Jakub Lisewski (2), Maciej Płoskowicz, Dawid Ro-
gacki (7), Emil Śliwka, Kacper Zwierzchowski (12), Jakub Taszarek 
Trener Zawadzki Andrzej.

 Wyróżnienia indywidualne:
– król strzelców: Kacper Zwierzchowski (UKS Lider Dębogórze)
– najlepszy bramkarz : Samuel Lis (FC Gowidlino)
– najwszechstronniejszy zawodnik: Dawid Rogacki (UKS Lider Dę-
bogórze).

AKTUALNOŚCI

Dębogórze
W dniu 16 lutego 2019r. o godzinie 15:00

zapraszamy
do Domu Kaszubskiego w Dębogórzu.
dzieci do lat 10 z sołectw Dębogórze, Kosakowo 

i Dębogórze Wybudowanie

na Bal Przebierańców.
Organizatorami są: Wójt Gminy Kosakowa , Stowarzysze-

nie Sołtysów Gminy Kosakowa i sołtysi wsi Dębogórza, Kosa-
kowa i Dębogórza-Wybudowania . Podczas zabawy odbędą się 

Sport

Pasmo sukcesów Lidera trwa

rożne konkursy i poczęstunek na słodko. Serdecznie zaprasza-
my dzieci do wzięcia udziału w zabawie.

28 lutego 2019r o godzinie 17:00 w Domu Kaszubskim 
w Dębogórzu zostanie zorganizowany wieczorek w ramach 
Tłustego Czwartku. Dla każdego będzie czekał pączek i inne 
smakołyki. Zapraszamy do zabawy mieszkańców Dębogórza 
oraz członków naszego związku PZERiI Gminy Kosakowa.  Orga-
nizatorami są; Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórza oraz Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Kosakowa.

2 marca 2019 r. o godzinie 20;00 w Domu Kaszub-
skim Dębogórze zostanie zorganizowana Zabawa Karna-
wałowa dla dorosłych. Można się zapisywać u Sołtysa Dę-
bogórza. Zapraszamy  z własnym koszykiem. Organizatorami 
są Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórza oraz Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy Kosakowa.

UKS Lider Dębogórze w grze o Mistrzostwo Polski
Podopieczni Trenera Andrzeja Zawadzkiego UKS Lider Dę-

bogórze zagrają w turnieju półfinałowym Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w Futsalu . Gospodarzem turnieju jest miasto 
Ustka, zawody odbędą się 15 grudnia 2018r. 

O finał Mistrzostw Polski zagrają: 
MKS Jantar Ustka;  SP 3 Ustka;  Sopocka Akademia Piłkarska;  

KTS GOSRiT Luzino; UKS Lider Dębogórze.
Powołani na półfinał MMP:
Brylowski Maciej, Ciaś Stanisław, Eliasz Artur, Jocsing 

Kevin, Lisewski Jakub, Płoskowicz Maciej, Puzdrowski Mi-
łosz, Rogacki Dawid, Śliwka Emil, Taszarek Jakub, Wąsiewski 
Oskar, Zwierzchowski Kacper – Trener Andrzej Zawadzki. 
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“Kryształowy  żagiel” 
w kategorii  Pomorski Edukator Żeglarstwa 2018

Kapituła konkursu organizowanego przez Pomorski 
Związek Żeglarski , uhonorowała w ten sposób Panią Magda-
lenę Radzką, za wieloletnią pracę z dziećmi i promocję że-
glarstwa w Województwie Pomorskim. Na sukces złożyło się 
wiele czynników,  ale z dumą można powiedzieć , że działal-
ność p. Magdy w SP w Mostach w dużym stopniu pomogła w 
zdobyciu tej nagrody. Magdalena jest nauczycielem w tej szko-
le i prowadzi dwie klasy żeglarskie. Dzieci z klasy 3 już uczest-
niczyły w regatach i zdobywały pierwsze sukcesy na arenie 
wojewódzkiej. Całoroczna praca w klubie w Mechelinkach 
oraz Stowarzyszeniu Port Mechelinki ( Program Edukacji Że-
glarskiej i Morskiej w Gminie Kosakowo ) i wychowywanie 
kolejnych żeglarzy w Gminie Kosakowo również wpłynęły 
na ten sukces.

Odbierając nagrodę pod czas gali w Teatrze Mu-
zycznym podziękowała wszystkim współpracow-
nikom , rodzicom i dzieciom oraz dyrekcji SP w 
Mostach.

Jest to już 3 nagroda związana z dzia-
łalnością Stowarzyszenia Port Mechelinki: 
w 2016 – Rejs Roku organizowany przez 
Krzysztofa Horosia, w 2017 – Żeglarska Im-
preza Roku – Cykl Pucharu Kaszub ( jedna z 
imprez organizowana w Mechelinkach ) na-
grodę w imieniu Gminy odebrał obecny wójt 
gminy, w 2018 – Pomorski Edukator Żeglarstwa 
2018. Te nagrody pokazują jak wiele w Mechelinkach 
się zmieniło i jak ciężka praca wielu osób może prze-
łożyć się na sukces.

13 grudnia odbył się ostatni, tegoroczny, pobór 
krwi w Kosakowie. Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, zakończyliśmy go wynikiem ponad 
10 litrów oddanej krwi. Tym samym rozpoczęliśmy 
okres świąteczny w RCKiK w Gdańsku. W związku z 
tym, każdy krwiodawca otrzymał specjalną świątecz-
ną pieczątkę do swojej książeczki. Dziękujemy bardzo 
za cały rok!

Za wsparcie akcji bardzo dziękujemy Ultrakrew 
„Każdy ma swój Krwiobieg”! Do zobaczenia na następ-
nym poborze krwi 11 lutego 2019r.(poniedziałek).

KOSAKOWSKI KLUB HONOROWYCH 

DAWCÓW KRWI
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IX Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

25 listopada w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie 
odbyła się IX edycja Otwartego Turnieju Szachowego o Pu-
char Wójta Gminy Kosakowo, po raz pierwszy pod patronatem 
nowo wybranego Wójta – Marcina Majek. W imieniu wójta na-
grody wręczali: Zastępca Wójta Marcin Kopitzki oraz Kierow-
nik Referatu ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji Anna Padée.

W turnieju wzięło udział 60 zawodników, wśród których 
znaleźli się mieszkańcy Gdyni, Gdańska, Sopotu, Pucka, Sze-
mudu, Łodzi, Lipusza, Pruszcza Gdańskiego i Gminy Kosakowo. 
Rozegrano 7 rund w tempie 2×15 minut na partię: najmłodsi 
systemem każdy z każdym, a pozostali systemem szwajcar-

skim. Sędzią głównym zawodów była p. Marzena Gajlewicz.
Zwycięzcą w kategorii Open, z kompletem zwycięstw, okazał 

się p. Wojciech Putlak; w tej kategorii nagrodzeni zostali też: naj-
lepsza kobieta: p. Emilia Skólska, najlepszy zawodnik Gminy Ko-
sakowo: p. Leszek Lemańczyk oraz najstarszy zawodnik turnieju: 
p. Stanisław Ilicki. Wśród Juniorów starszych wygrał Mateusz 
Zielonka; najlepsza kobieta, Agata Zielonka, ukończyła turniej na 
III miejscu. Rozgrywki w kategorii Juniorów młodszych wygrali: 
Michał Kowalski oraz – VI w klasyfikacji końcowej – Paulina Kacz-
marek. W najmłodszej kategorii triumfował Tymon Jachimek. 
Pełna tabela wyników na www.gminakosakowo.pl

Erupcja endorfin, lawina pozytywnej energii i blisko 200 
uczestników! Kumulacja pozytywnej siły w jednym miejscu i 
czasie – mowa oczywiście o I Mikołajkowym Maratonie Zumby 
w Kosakowie, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Kosako-
wo – Marcin Majek oraz Szkoła tańca Step by Step.

9 fantastycznych instruktorów z Trójmiasta wycisnęło z 
uczestników siódme poty.

Maraton był charytatywny. Udało nam się zebrać 3225,65 zł 
na operację pani Darii Bilik – Spaleniak.

Dziękujemy wszystkim Fundatorom na-
gród oraz partnerom: Good Luck Club Squash 
Gdynia, Architektki Piękna – Gabinet Kosme-
tyczny, Pizzeria Ibis, TICADA Diving Center, 
8 – Handmade Wool Cap, Aikido Gdynia Ikigai 
Dojo, Elefun Pogórze, Salon Expert K&L Forum 
Gdansk, STEP BY STEP – Twoja szkoła tańca w 
Trójmieście, Zielona Wyspa, Abacosun Gdynia 
Obłuże, Centrum Sportowe Kosakowo, Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO”, Depil-
concept, Rukola – Twój catering dietetyczny, Fajna Babka, Salon 
Fryzjerski Krzebietke Hair Design, Aloha Kiteboarding, VICA 
catering, Salony Fryzjerskie O’LA, Nata Aqua, Pracownia Flory-
styczna „EM”, Family World – Centrum Zabawy i Nauki, Instytut 

I Mikołajkowy Maraton Zumby za nami!

Kosmetologii Beyoutiful, Beauty-Atelier 
Salon Kosmetyczny Kosakowo.

Całość imprezy uświetnił występ 
Marysi Brzezińskiej – mieszkanki Suche-
go Dworu wraz z trenerką Pauliną Cwy-

nar i bratem Grzegorzem. Mieliśmy okazję podziwiać wyczyny 
na rolkach – freestyle slalom synchroniczny w parze, speed sla-
lom oraz jazdę wyczynową. Do zobaczenia na przyszłych Mara-
tonach Zumby w Kosakowie!
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Ważniejsze telefony:
- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 43;
- Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 00;
- Biuro Rady Gminy Kosakowo – tel. 58 660 43 25;
- Kosakowskie Centrum Kultury – tel. 58 620 06 95;
- Referat ds. sportu, turystyki, rekreacji- tel. 58 679 23 90
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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

Rafał Juszczyk, tel. 58 679 23 90;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Dębogórzu – dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor Anna Szymborska, 

tel. 58 679 13 21;

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

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

- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes Hildegarda Skurczyńska;
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni Wica, 

tel. 608 276 893;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes Mariusz Wiński, 

tel. 602 385 709;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” – prezes Wojciech 

Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef szkolenia Janusz 

Frąckowiak, tel. 501 498 422;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz Wiesław 

Chojnacki, tel. 696 532 152.   

KALENDARZ IMPREZ

STYCZEŃ 2019

Sob, 12.01.2019 10:00 IX Nordic Morsing – otwarcie sezonu Wójt Gminy Plaża w Rewie (ul. Morska 2)

Sob.12.01.2019 10:00 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Galeria Szperk Galeria Szperk w Pogórzu

Sob. 12.01.2019 17:00 Spotkanie z Kolędą Chór Morzanie Dom Kaszubski w Dębogórzu

Pt. 18.01.2019 17:00 Warsztaty Kreatywne -Tworzenie Masek Kosakowskie Centrum Kultury  Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob. 26.01.2019 17:00 Spotkanie Noworoczne- Sołectwo Mosty Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Mosty Dom Kultury w Pierwoszynie

Nd.27.01.2019 18:00  ,, Noworoczny Koncert” Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

LUTY 2019

Sob.09.2.2019 9:00 I Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych „Moc Tańca” Wójt Gminy Centrum Sportowe w Kosakowie

Pon.11-24.02.2019 Ferie zimowe
Wójt Gminy

Kosakowskie Centrum Kultury
Obiekty kulturalne Gminy Kosakowo,

Szkoły Gminne

Wt.12.02.2019 17:00 Warsztaty Walentynkowe Kosakowskie Centrum Kultury Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob.16.02.2019 15:00 Zabawa Karnawałowa (Bal Przebierańców) dla dzieci do lat 10
Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze, 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów-Gminne Koło w Kosakowie

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Nd.17.02.2019 14:00 II Walentynkowy Bieg Parami Wójt Gminy Dom Kultury w Pierwoszynie Plaża w Rewie 
(ul. Morska 2)

Czw.28.02.2019 17:00 Tłusty Czwartek
Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze, 
Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów-Gminne Koło w Kosakowie
Dom Kaszubski w Dębogórzu

Ś.P.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że w ostatnich dniach odeszli od nas

Elżbieta Barzowska z Dębogórza-Wybudowania, lat 85
Stanisław Czarnota z Mostów, lat 84



„Skuteczne rozwiązania na odpady niebezpieczne” 
 
O odpadach niebezpiecznych rozmawiamy z Tadeuszem Wiśniewskim, Przewodniczącym Zarządu 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. 
 

Wszyscy mamy w domu niebezpieczne odpady, chociaż nawet się nie domyślamy jakie.  
A lista jest długa. To między innymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), resztki farb, 
lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, 
substancje do wywabiania plam, środki ochrony roślin, świetlówki, termometry, przełączniki, a także 
baterie i akumulatory, zużyte tonery czy przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki. 
 

Powiedzmy, że mieszkaniec gminy członkowskiej Związku chce się pozbyć małych oraz większych 
odpadów niebezpiecznych. Jak ma się do tego zabrać? 
Mniejsze odpady można przywieźć do stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, których 
na terenie Związku jest 12 (adresy i godziny otwarcia można znaleźć na stronie www.kzg.pl). Duży sprzęt 
AGD i RTV powyżej 20 kg (na przykład telewizory czy lodówki) zabieramy po zgłoszeniu. Ale UWAGA - nie 
odbieramy sprzętu niekompletnego czy zniszczonego. Na szczęście wiedza mieszkańców na temat odpadów 
niebezpiecznych u nas rośnie, tak jak liczba zebranego sprzętu. Jeszcze kilka lat temu zbieraliśmy 90 ton 
tego typu odpadów rocznie, teraz to ok.  350 ton. Cieszy też to, że nasi mieszkańcy zarówno dużych miast, 
jak i wsi mogą liczyć na taki sam standard obsługi. 
 

Niektórzy mogą się zdziwić, że niebezpiecznym odpadem są też niewykorzystane leki. Jak można się ich 
pozbyć? 
One też nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na śmieci, bo są to często antybiotyki, leki zawierające 
hormony czy niebezpieczną chemię mogące zatruć ludzi i środowisko. Ustawiliśmy specjalne pojemniki w 
200 aptekach, do których należy je odnosić. Trafia do nas ponad 22 tony leków rocznie !!! I to zarówno tych 
kupowanych bez recepty, jak i na receptę. Widać, że często kupujemy leki niepotrzebnie lub za dużo. 
Apelujemy więc nie tylko o dostarczanie niepotrzebnych leków do aptek, ale i namysł przy ich zakupie.  
 

Wśród odpadów niebezpiecznych znajdują się również baterie.  
Zbieramy 20 ton baterii rocznie. Można je odnieść do jednego z 500 punktów na terenie urzędów, sklepów, 
a także szkół i przedszkoli. Dzieci już wiedzą, gdzie je przynosić i dlaczego baterie mogą szkodzić środowisku. 
Edukujemy najmłodszych i współpracujemy ze szkołami, które dostają punkty za każdy zebrany kilogram 
baterii, a potem odbierają wybrane nagrody. 
 

#warto wiedzieć 
Nieodpłatny odbiór bezpośrednio z domu (mieszkania) dotyczy dużego sprzętu RTV oraz AGD z 
gospodarstw domowych na terenie  miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin wiejskich: 
Wejherowo, Kosakowo i Szemud. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu  58 
624 66 11. Odbierany jest  kompletny, duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg, tj. 
lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, itp. Na odbiór trzeba czekać do 10 dni.  
UWAGA: Nie odbieramy sprzętu wystawionego przed pergolę śmietnikową oraz sprzętu niekompletnego 
(bez agregatu, silnika, cewki kineskopowej).  
 

 


