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Niech Boże Narodzenie wype łni nasze serca życzliwością, siłą i odwagą, 
niech st anie się źródłem wszystkiego co dobr e i piękne. 

Radosnych Świąt w gronie najbliższych, wype łnionych miłością, 
niosących  sp okój i wytchnienie  oraz wiele szczęścia w Nowym Roku. 

życzą

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo Marcin Kopitzki

z Radnymi Gminy Kosakowo

Wójt Gminy Kosakowo 
Jerzy Włudzik

oraz Sołtysi

26. FINAŁ WOŚP 
ODBĘDZIE SIĘ 14 STYCZNIA 2018 R. OD GODZ. 

12:00 W GALERII SZPERK W POGÓRZU



2

A K T U A L N OŚC I

1. Uchwała Nr XLIX/116/2017 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: nadania na-
zwy HIERONIMA DERDOWSKIEGO ulicy położonej we 
wsi KOSAKOWO  na terenie gminy Kosakowo.

2. Uchwała Nr XLIX/117/2017 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: nadania nazw 
ALMERYJSKA i MADRYCKA ulicy położonej we wsi PO-
GÓRZE  na terenie gminy Kosakowo.

3. Uchwała Nr XLIX/118/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: nadania nazwy 
STANISŁAWA KULIŃSKIEGO ulicy położonej we wsi PO-
GÓRZE na terenie gminy Kosakowo.

4. Uchwała Nr XLIX/119/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwa-
ły Rady Gminy Kosakowo Nr IX/55/94 z dnia 29 grud-
nia 1994 roku w sprawie nadania nazw istniejącym i 
nowym ulicom oraz wprowadzenia numeracji we wsi 
Pogórze, zmienionej uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr 
XXIV/37/2012 z dnia 31 maja 2012 roku.

5. Uchwała Nr XLIX/120/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
30 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
nr 209/28, 209/29 i części działki nr 209/30 położonych 
przy ul. Jagodowej w Dębogórzu, gmina Kosakowo.

6. Uchwała Nr XLIX/121/2017 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomości położonych przy ul. Owocowej w Dębo-
górzu gm. Kosakowo.

7. Uchwała Nr XLIX/122/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgo-
dy na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działek nr 

192/44, 192/55 i 192/56 obręb Mechelinki gmina Ko-
sakowo.

8. Uchwała Nr XLIX/123/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie:  wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w  miejscowości Kazimierz gmina Kosakowo 
– działka nr 1088 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

9. Uchwała Nr XLIX/124/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgo-
dy na zbycie nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Kosakowo.

10. Uchwała Nr XLIX/125/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwa-
ły Nr XIX/103/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 
grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Kosakowo

11. Uchwała Nr  XLIX/126/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia rocz-
nego programu współpracy Gminy Kosakowo z organiza-
cjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

12. Uchwała Nr  XLIX/127/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych.

13. Uchwała Nr XLIX/128/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: zmian budżetu 
gminy Kosakowo na rok 2017.

14. Uchwała Nr XLIX/129/2017 Rady Gminy Kosakowo z 
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia wielkoletniej prognozy fi nansowej 
gminy Kosakowo na lata 2017–2023.

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLIX SESJI RADY GMINY KOSAKOWO 
Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/103/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie 
Gminy Kosakowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  oraz art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t. jedn . Dz. U. z 2017r. po. 1785)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Traci moc uchwała Nr XIX/103/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kosakowo.                                                                                                 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. 
Przewodniczący

/-/ Marcin Kopitzki

Uchwała Nr XLVIII/115/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 
26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVIII/29/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 23 marca 2017 
roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo do pod-
pisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami sa-

morządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu 
pomocy fi nansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację 
zadania w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez 
Gminę Kosakowo, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/114/2017 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 października 2017 roku.

UCHWAŁA PODJĘTA NA NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO 
Z DNIA 16 LISTOPADA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR XLIX/125/2017 
RADY GMINY KOSAKOWO Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.
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SPRAWOZDANIE
Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO W OKRESIE OD 27 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA 

UZASADNIENIE
Opłata targowa jako danina publiczna - została wprowadzona w Polsce w 1951 r. Funkcjonowała wówczas pod nazwą „podatek targowy”, pobierany z tytułu handlu 
na targowiskach. 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,  targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Jest to defi nicja bardzo szeroka, która 
budzi szereg uzasadnionych wątpliwości. W tej kwestii niejednokrotnie wypowiadały się sądy. Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 8 lutego 2006 r., I 
SA/Sz 76/05 dla pobierania opłaty targowej nie ma większego znaczenia, w jakim miejscu dokonywana jest sprzedaż. Bez znaczenia pozostaje także informacja o 
tym, czy dana osoba prowadzi stałą działalność, czy dokonuje sprzedaży w sposób okazjonalny. Pogląd powyższy jest wynikiem bardzo ogólnej defi nicji pojęcia 
„targowisko”.
Opłata targowa jest daniną niezależną od należności za korzystanie z urządzeń targowych, za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.  Sprzedający 
na targowiskach obciążeni są szeregiem opłat, wśród których wskazać należy m.in.: czynsz wynikający z umowy cywilnoprawnej pomiędzy sprzedającym a właści-
cielem nieruchomości i opłatę eksploatacyjną (utrzymanie targowiska).
W aktualnym stanie prawnym, w świetle przepisów, które weszły w życie 25.06.2015r. - gmina może, ale nie musi pobierać opłaty targowej. Niektóre gminy sko-
rzystały z tego i zrezygnowały z opłaty targowej. Okazało się, że koszty poboru były niewspółmiernie wysokie do wartości ściąganych opłat targowych, a ponadto 
celem powinno być wspieranie mikro i małych przedsiębiorców oraz tej popularnej formy handlu, cenionej i lubianej przez mieszkańców. 
Dochody budżetu Gminy Kosakowo z tytułu poboru opłaty targowej nie są wysokie, gdyż na terenie Gminy nie ma jako takiego targowiska, a sprzedaż targowiskowa 
prowadzona jest w miejscach rozproszonych i w zasadzie w miesiącach letnich. Dochody do budżetu Gminy  z tytułu opłaty targowej w latach 2014-2016 wyniosły 
9.000 zł., wynagrodzenie z tyt. inkasa – 1.580 zł. 
Niniejszą uchwałą Rada Gminy Kosakowo wykonuje gest w kierunku kupców i małych przedsiębiorców, którzy co miesiąc mogą zyskać nawet do kilkuset złotych.  
Zniesienie tej daniny publicznej powinno przyczynić się do wsparcia i rozwoju handlu targowiskowego jako formy działalności rodzinnej i lokalnej. 
Oznacza to, że od stycznia 2018r. kupcy na terenie Gminy Kosakowo za handel  targowiskowy będą płacić już tylko opłatę czynszową za dzierżawę miejsca sprze-
daży.

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zarządzeniem Nr 131/2017 –  zaktualizowałem wysokość podstawowej kwoty rocznych dotacji z budżetu Gminy Kosakowo do kosztów utrzymania jednego 

dziecka w niepublicznych placówkach prowadzonych na terenie Gminy Kosakowo (podstawowa kwota dotacji dla przedszkola – 537,78 zł, dla przedszkoli 
niepublicznych – 403,34 zł, dla niepubublicznych punktów przedszkolnych – 215,11 zl.)

2. Zarządzeniem Nr 139/2017 – postanowiłem o niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mostach Gmina Kosakowo (dz. nr 1145/35 o 
pow. 0,0820 ha w Mostach)

3. Zarządzeniem Nr 141/2017 – uchyliłem Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 21 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania 
z wytwornicy lodu łuskowego

4. Zarządzeniem Nr 142/2017 – ogłosiłem wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kosakowo przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprze-
targowym na okres do 3 lat (dz. nr 292 o pow. 0.0852 ha obręb Kosakowo, dz. nr 1067/2 o pow. 0,0725 ha, nr 171/90 o pow. 0,2146 ha  obręb Pogórze, dz. nr 
129/2 o pow. 0,0840 ha obręb Dębogórze)

5. Zarządzeniem Nr 143/2017 - postanowiłem o niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej wMostach Gmina Kosakowo (dz. nr 1410/43 ) 
6. Zarządzeniem Nr 144/2017- ustaliłem wysokość stawek dzierżawnych na terenie Gminy Kosakowo w 2018roku
7. Zarządzeniem Nr 145/2017 – ustałem harmonogram wywozów odpadów Komunalnych z terenu Gminy Kosakowo na rok 2018
8. Zarządzeniem Nr 146/2017 – zarządziłem przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury w Urzędzie Gminy, OSP, domku 

letniskowym w Mechelinkach, sołectwach i świetlicach, Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, Domu Kaszubskim w Dębogórzu oraz w PIT w Rewie – wg 
stanu na 30.11.2017r. (spis odbędzie się w terminie 8.12.2017r. do 8.01.2017r. )

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W wyniku przetargu nieograniczonego na  Dokumentację projektowa przebudowy dachu w starej części SP Dębogórze w gm. Kosakowo- 2 edycja zawarto umo-
wę z fi rmą Biuro Architektoniczne ATRIO Sp z o.o. z Gdyni. Wartość umowy to  35 300,00 brutto.
2. Unieważniono przetarg nieograniczony na Budowę oświetlenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym Dworze, ponieważ w postępowaniu nie złożono 
żadnej oferty. 
3. W wyniku przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzo-
ru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa układu drogowego w ciągu ulic Aloesowa i Złote Piaski w miejscowości Kosakowo zawarto umowę z fi rmą Neox Sp. z 
o.o z Gdańska. Wartość tej umowy to 67 035,00 zł brutto.
4. Unieważniono przetarg nieograniczony na Budowę zbiornika zewnętrznego na ujęciu wody Mosty I, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
5. W przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Kosakowo w miejsco-
wościach: Suchy Dwór, Pogórze, Mosty, Pierwoszyno, Dębogórze i Kosakowo wpłynęła 1 oferta na części 1-7. Ofertę z najniższą ceną złożyła fi rma ELDO P.P.H.U. 
Sławomir Dobryłko z Rewy. Oferowana kwota wykonania zamówienia to dla części 1: 7134,00 zł , dla części 2: 8 610,00 zł, dla części 3: 8610,00 zł, dla części 4: 
7011,00 zł, dla części 5: 4797,00 zł, dla części 6: 5166,00 zł, dla części 7 : 6369,00 zł.  W części 8 postępowania nie wpłynęła żadna oferta.
6. Ogłoszono wynik przetargu nieograniczonego na Budowę oświetlenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym Dworze- 2 edycja. Najkorzystniejszą ofertę w 
części 1,2 i 3  złożyła fi rma Volfram z Łebcza. Dla części 1 cena wynosiła 28 290,00 zł, dla części 2 cena wynosiła 30 258,00, dla części 3 cena wynosiła 42435,00 zł. 
Najkorzystniejszą ofertę w części 4 złożyła fi rma Antex z Mostów. Dla części 4 cena wynosiła 24 258,06 zł.

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2017

Urząd Gminy Kosakowo informuje, iż zbliża się termin  złożenia OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY BRUTTO NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2017 oraz 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016r.poz.487 z późn. zm.), termin złożenia oświadczenia oraz opłaty to: do 31 stycznia 2018
W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia - zezwolenie wygasa jeśli przed-
siębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu dodatkowych 30 dni (termin liczony od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 
30 % opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.
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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 gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzę-
dzie Gminy Kosakowo deklarację zmieniającą do końca stycznia w przypadku 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 wysłana jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach płatności.
Prosimy również, aby podać stan licznika wody na koniec roku tj. na  31.12.2017 r. fi rmie zaopatrującej w wodę (PEKO, PEWIK), aby fak-
tury zamykały cały rok kalendarzowy i ułatwiły Państwu prawidłowe wypełnienie deklaracji.
Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie lub na stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania”.

W NASZYM URZĘDZIE ZAPŁACISZ TEŻ KARTĄ PŁATNICZĄ I TELEFONEM
Informujemy, że w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo (na parterze) został uruchomiony terminal płatniczy, za pomo-
cą którego można dokonywać płatności (podatki i opłaty) kartą płatniczą i telefonem. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności. 
Niezależnie od terminala można bezpłatnie wpłacać środki na konto Gminy Kosakowo w Banku PKO SA. 

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

UWAGA – URZĄD MA NOWY 
RACHUNEK BANKOWY

Przypominamy, że w związku ze zmianą banku do obsługi 
Gminy Kosakowo  został utworzony nowy rachunek bankowy 
w PKO Bank Polski SA 

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

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

ZWRACAMY UWAGĘ 
NA ZMIANĘ KONTA OBSŁUGI 

BANKOWEJ GMINY KOSAKOWO 
– GOSPODARKA ODPADAMI

Informujemy, iż należności gotówkowe z tytułu opłaty za GO-
SPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy dokony-
wać w oddziale banku PKO Bank Polski SA w Kosakowie (koło 
Biedronki w Kosakowie) na konto Urzędu Gminy Kosakowo:

Nr 81 1020 1811 0000 0502 0311 6837 

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

Na czas zimy
Informujemy, że Gminy Powiatu Puckiego zawarły porozumienie z Puckim Stowarzyszeniem „Razem” na zorganizowanie i prowadzenie 
ogrzewalni dla doraźnego pobytu osób bezdomnych, potrzebujących lub odnalezionych z terenu Powiatu Puckiego, które z powodu 
braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy. 
Z ogrzewalni mogą korzystać osoby wylegitymowane, których stan zdrowia nie wzbudza obaw i konieczności udzielenia pomocy lekar-
skiej, zdolne do samoobsługi, nie agresywne, nie stwarzające zagrożenia dla innych i siebie i które zaakceptowały regulamin ogrzewalni.
Zakres pomocy świadczonej przez ogrzewalnię obejmuje możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych, udzielenie 
schronienia w czasie otwarcia ogrzewalni w postaci udostępnienia ławki lub krzesła umożliwiającego spędzenie nocy w pozycji siedzą-
cej.
Ogrzewalnia znajduje się  w wynajętych pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Pucku przy ul. Majkowskiego 3. Jest czynna w 
okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach 18,00 – 8,00. W dni świąteczne i wolne od pracy oraz w  okresie silnych mrozów czas 
otwarcia ogrzewalni może ulec wydłużeniu.
Do ogrzewalni będą wpuszczane zwłaszcza osoby bezdomne, które zostaną tam dostarczone przez odpowiednie służby i organy, tj. 
Policję i Straż Gminną i także osoby, które się tam zgłoszą.

OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH



5

A K T U A L N OŚC I

Przypominamy, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi czne Dz.U.2017.2101). Właści-
ciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki   z numerem porządkowym oraz 
nazwą ulicy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku, gdy budynek położony jest w 
głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Właściciel powinien zapew-
nić bezpieczeństwo użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania. Kontrola w zakresie ozna-
czenia posesji stosownymi tabliczkami z numerami porządkowymi zostanie przeprowadzona przez Straż Gminną. Kto, będąc właścicie-
lem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy podlega karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości 
(art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeks wykroczeń).

PRZYPOMINAMY O OBOWIAZKU UMIESZCZANIA TABLICZEK  Z NUMEREM 
PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI

1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ?
To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elek-
tronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów fi nansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony 
układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
2. Kto składa JPK_VAT ?
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.
3. Kiedy złożyć JPK_VAT ?
JPK_VAT składasz bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Nawet jeśli rozliczasz się metodą kwartal-
ną, JPK_VAT wysyłasz co miesiąc. Przykładowo: do 25 lutego wyślesz informację za styczeń. 
4. Mam jeszcze inne pytania. Gdzie mogę uzyskać pomoc? 
Na stronie internetowej dedykowanej JPK: http://www.fi nanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk,
napisz na adres info.e-deklaracje@mf.gov.pl,
skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową 801 055 055 lub 22 330 03 30,
lub ze swoim urzędem skarbowym! 
Obsługa JPK_VAT w Urzędzie Skarbowym w Pucku 
zaprasza wszystkich przedsiębiorców do kontaktu 
telefonicznego bądź na adres e-mail:

Piotr Potrykus
Koordynator JPK

piotr.potrykus@pm.mofnet.gov.pl
Tel: 58774 24 76

Justyna Rogalska
Zastępca Koordynatora JPK

justyna.rogalska@pm.mofnet.gov.pl
Tel: 58774 24 67

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2017/2018

Informujemy, że w sezonie zimowym 2017/2018 utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powia-
towych, zajmują się poszczególne fi rmy: 
• Rejon nr 1 i 2 obejmujący miejscowości Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno i Kosakowo PP MAJA Maria Bigott, ul. Kaszubska 16, 81-
198 Pierwoszyno, tel. 781-911-112 
• Rejon nr 3 obejmujący miejscowości Pogórze i Suchy Dwór PTHU JAGAN Jacek Kalinowski, 
ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia, tel. 728-556-835, 728-556-110
• Rejon nr 4 obejmujący miejscowości Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz Firma Usługowo-Handlowa VENTUS Jarosław 
Nagel, ul. Grzybowa 7, 81-198 Dębogórze, tel. 505-059-120. 
Kontakt w Urzędzie Gminy: Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 58/660-43-07 lub 58/660-43-09, e-
-mail: gospkom@kosakowo.pl. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli pojazdów parkujących przy posesjach, aby w sezonie zimowym umożliwili fi rmom 
swobodne odśnieżanie jezdni, chodników itp. 
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28 listopada br. Starosta Pucki 
Jarosław Białk, dyrektor Zarządu 
Drogowego  dla Powiatu Puckie-
go i Wejherowskiego  Robert Lor-
biecki, radna Powiatu Puckiego 
Alina Merchel oraz zastępca Wój-
ta Gminy Kosakowo Marcin Ma-
jek odebrali wspólną inwestycję 
przy drodze powiatowej w Mo-
stach. Zakres robót budowlanych 
chodnika na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Leśną do ul. Grabowej 
- obejmował budowę chodnika 
o nawierzchni z kostki betono-
wej, wycięcie drzew, umocnie-
nie skarp płytami betonowymi, 
ustawienie barier ochronnych. 
Wartość robót to ponad 175 
tys. zł. Dodatkowo, w  ramach 
wspomnianej inwestycji, Gmina 
ze środków własnych wykonuje 
oświetlenie całego ciągu piesze-
go. Oświetlenie działać będzie z 
początkiem nowego roku.  Uru-
chomiono również, zrealizowaną 
na wniosek mieszkańców sołec-
twa Mosty, sygnalizację świetl-
ną przejścia dla pieszych na ul. 
Gdyńskiej.  Koszt tej inwestycji 
to ponad 74 tys. zł

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I NOWY CHODNIK W MOSTACH

Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Derdowskiego w miejscowościach Pogórze i Kosakowo w Gminie Kosakowo – etap I w ra-
mach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskało dofi nansowanie w kwocie do 
3 000 000 zł. Termin realizacji zadania to 31.12.2017 r. 
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Centrum Terapii Autyzmu SOTIS
BEZPŁATNE BADANIA W GDYNI - dla każdego dziecka od 1,5 do 5 lat. 

BEZPŁATNE KONSULTACJE obejmują - zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, opcjonal-
nie obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.

W naszych ośrodkach w Gdyni i Gdańsku uruchamiamy bezpłatny 6-miesięczny program terapeutyczno-
-przedszkolny dla dzieci ze spektrum autyzmw wieku 2,5 -3,5 roku.

Tworzymy kilkuosobową grupę dzieci, które będą uczestniczyły w badaniach dotyczących wdrożenia mode-
lu NPDC w Polsce. Wpisowe1 zł / pierwsze 6 mc-y1 zł.

Więcej informacji pod numerem telefonu Gdynia – tel. 667098 077ul. Pomorska 18 (Działki Leśne)

ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH

ZABAWA MIKOŁAJKOWA 2017

ODDZIAŁ ZRZESZENIA 
KASZUBSKO-POMORSKIEGO 

DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO

Wzorem lat ubiegłych w czasie ferii zimowych (29.01-11.02.2018 r.) dzieci z Gminy Kosakowo będą mogły skorzystać z 
bogatej oferty zajęć: sportowych i świetlicowych w gminnych szkołach;  organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie w Checzy;  modelarni organizowanych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu; organizowanych 
przez Kosakowskie Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Kosakowie, tańca kaszubskiego organizowanych przez Chór 
Morzanie;  oraz z oferty basenu w promocyjnej cenie 7,50 zł dla dzieci z Gminy Kosakowo  w wieku do 18 roku życia. 
Szczegółowe informacje oraz dokładny harmonogram zajęć znaleźć można na stronach internetowych szkół m.in. www.spde-
bogorze.edupage.org, www.spmosty.szkolnastrona.pl,www.sp-pogorze.pl. KCK, ZKP o/Dębogórze-Kosakowo, Chóru Morzanie, 
hali basenowej oraz na stronie www.kosakowo.pl.

W niedzielę 10 grudnia br. do Hali Sportowej w Kosakowie przybyło mnóstwo Dzieci, by wspólnie z Bałwankiem Olafem, 
Myszką Miki, Śnieżynką i wieloma innymi wspaniałymi postaciami oczekiwać wizyty Świętego Mikołaja. 
Zabawa zorganizowana przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika  oraz pracowite  Elfy  z  Kosakowskiego Centrum 
Kultury obfi towała w niezliczone atrakcje. Dzieci mogły korzystać do woli z dmuchanego placu zabaw, tańczyć, bawić się 
i brać udział w konkursach z nagrodami. Każdy z uczestników wydarzenia miał także okazję własnoręcznie ozdobić świą-
teczne pierniki oraz skorzystać ze stanowiska kolorowania, a także wykonać pamiątkową fotografi ę w specjalnie przygoto-
wanej mikołajkowej fotobudce. Zwieńczeniem niesamowitej zabawy była wizyta Świętego Mikołaja z workiem prezentów 
dla wszystkich przybyłych dzieci.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za wsparcie 
w organizacji imprezy Firmie Trefl  S.A., p. Markowi Lis, 
p. Andrzejowi Sosnowskiemu oraz pracownikom Hali Sportowej 
w Kosakowie. 

dziękuje przybyłym na kiermasz świąteczny. Jednocześnie za-
prasza 20stycznia 2018 r. do Checzy na Zabawę Karnawałową.
Również w Checzy 3 lutego od godz. 11.00 do13.30 odbędzie 
się Bal Przebierańców dla Dzieci. W czasie ferii zimowych od-
bywać się będą tradycyjnie już warsztaty i zajęcia dla dzieci 
– w czwartki od godz. 10.00. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  życzymy niezapomnianej, 
rodzinnej atmosfery oraz wszelkiej  pomyślności.
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WYSTAWY I WERNISAŻE 
W KOSAKOWSKIEJ 

KSIĄŻNICY
 30 listopada 2017 r. odbył się 

uroczysty wernisaż Aleksandry 
Krause pt. „W poszukiwaniu pięk-
na”. Wernisaż zgromadził wielu 
miłośników talentu Pani Oli, któ-
rzy tego dnia tłumnie przybyli na 
tę uroczystą wystawę. Artystka 
już  po raz drugi miała okazję 
wystawiać prace w kosakowskiej 
bibliotece. Trzy lata temu prace 
Pani Aleksandry utrzymane były 
przede wszystkim w klimacie ma-
rynistycznym. Tym razem goście 
zwrócili uwagę na różnorodność 

zarówno tematów jak i barw, po-
cząwszy od piękna natury, na 
portretach kończąc. Prace moż-
na oglądać do 9 stycznia 2018 r. 
Gorąco zachęcamy do odwiedze-
nia tej wyjątkowej ekspozycji! 

 w styczniu z kolei, Biblioteka 
Publiczna Gminy Kosakowo ma 
przyjemność zaprosić na wernisaż 
malarstwa Iwony Stobińskiej oraz 
ceramiki Iwony Pyszno, który od-
będzie się 18.01. o godz. 17:00 w 
budynku Biblioteki w Kosakowie.  

BIBLIOTEKA GMINNA
Obie artystki są zaprzyjaźnione z 
„Galerią Domową 1” Państwa Aliny i 
Ryszarda Szydowskich z Pierwoszyna.  
Serdecznie zapraszamy!

BIBLIOTEKA ZAPRASZA 
NA CYKLICZNE 

SPOTKANIA
• GRUPA CZYTELNICZA – dyskusyjny 
klub książki dla dorosłych. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu. Są cie-
kawym sposobem spędzania wolnego 
czasu, okazją do poznawania nowych 
ludzi oraz ciekawych książek i autorów.
Najbliższe spotkanie odbędzie się w 
czwartek 11 stycznia 2017 r. o godz. 

18.00 w budynku Biblioteki 
w Kosakowie. Będzie to za-
razem spotkanie z Panią Ewą 
Kubasiewicz – Houee, autor-
ką książki pt. „Bretania ta-
jemnicza. W krainie Celtów 
i Templariuszy”, wokół któ-
rej będziemy dyskutować.

• GRUPA LITERACKA – skiero-
wana do literatów, poetów i 
prozaików z Gminy Kosakowo, 
w każdym wieku, wszystkich 
piszących do szufl ady lub po-
siadających już opublikowany 
dorobek literacki, jak również 
wszelkich pasjonatów poezji 
i literatury, którzy sami nie 
tworzą poezji, ale lubią o niej 
podyskutować. Spotkania od-
bywają się raz w miesiącu. Na 
najbliższe spotkanie zapra-
szamy w czwartek 25 stycznia 
2018 r. o godz. 17.00. 

• KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER 
PLANSZOWYCH – stworzo-
ny z myślą o wszystkich, 

chcących  zagłębić się w fascynujący 
świat gier planszowych. Wspaniała 
zabawa gwarantowana!  Na najbliższe 
rozgrywki zapraszamy we wtorek 23 
stycznia 2018 r. o godz. 17.00.

ZAPRASZAMY! 
Terminy konkretnych spotkań są na 
bieżąco publikowane na stronie inter-
netowej Biblioteki. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu 
725 204 656. 

KAZIMIERZ 
PODZIĘKOWANIE - Sołtys Kazimierza 
Jadwiga Wrzałek  wraz z rodziną pra-
gnie złożyć podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej dro-
dze jej małżonka, za okazane wsparcie 
i pomoc w ciężkich chwilach. 

SUCHY DWÓR
Światowy dzień pluszowego misia w 
Świetlicy Sołeckiej w Suchym Dworze  
w trakcie 2 godzinnych warsztatów 
młodzi projektanci stworzyli wiele 
przepięknych misiowych prac w tym 
torebki, pidżamki, misiowe balony itp. 
Poznaliśmy również zwyczaje niedź-
wiedzi ich sposób życia w górach oraz 
jak to jest naprawdę z tym misiowym 
zapadaniem w sen zimowy .Dziękuję 
wszystkim dzieciom za przyjęcie za-
proszenia na święto misia. Jesteście 
super! 

DĘBOGÓRZE
BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI - or-
ganizatorzy: Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kosakowa i zarazem 
Sołtys wsi Dębogórza, oraz Sołtys wsi 
Dębogórza-Wybudowania w sobotę 
20 stycznia 2018 r. od godziny 15:00 

Z ŻYCIA 
SOŁECTW
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zapraszają po raz szósty do Domu 
Kaszubskiego w Dębogórzu, gdzie 
odbędzie się Bal Przebierańców dla 
dzieci do lat 10  z Dębogórza (łącznie 
z osiedlem Harmony) oraz Dębogórza-
Wybudowania. Nie zabraknie nagród, 
gier, konkursów oraz poczęstunku. 
Wstęp wolny. Zapraszamy wraz opie-
kunami.

ZABAWA KARNAWAŁOWA - w sobotę 
27 stycznia 2018 r. od godziny 18.00 
w Domu Kaszubskim w Dębogórzu 
odbędzie się Zabawa Karnawałowa 
przy muzyce na żywo (orkiestra). 
Wstęp: 25 zł + własny koszyk; za-
pisy u Sołtysa Dębogórza Józefa 
Melzera. Organizatorzy: Sołtys i Rada 
Sołecka oraz Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Gminne Koło w 
Kosakowie.

ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY 

I SZKOLNEGO SCHRONISKA 
MŁODZIEŻOWEGO 

W DĘBOGÓRZU

- 24.11.w naszej szkole odbyła się lek-
cja przyrody na żywo. Uczniowie mieli 
okazję obejrzeć żywe okazy pajęcza-
ków i skorpionów. Podczas tej niezwy-
kłej lekcji dowiedzieli się, gdzie moż-
na spotkać prezentowane pająki, jak są 
zbudowane, w jaki sposób polują i czy 
są groźne dla człowieka. Z zaintereso-
waniem liczyli odnóża i oczy pająków, 
obserwowali ich wylinki. Hodowca 
opowiadał ciekawostki z życia tych 
interesujących zwierząt a uczniowie 
po lekcji stwierdzili-,, pajęczaki nie 
są wcale takie straszne, kiedy można 
przyjrzeć im się z bliska’’.

-  30.11. na pływalni w Kosakowie od-
były się Gminne Zawody Pływackie 
klas IV-VII. Organizatorem była Szkoła 
Podstawowa w Pogórzu. W zawodach 
udział wzięło 144 uczniów  z naszej 
gminy. Zawodnicy startowali w ka-
tegoriach wiekowych dla dziewcząt 
i chłopców na dystansie 50m stylem 
dowolnym. Zwycięscy zostali nagro-
dzeni medalami, a szkoły pucharami

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ

Klasy 5-3 miejsce Iga Kołodziejska 
Klasy 6- 1 miejsce Weronika Bogumił 
Klasy 7- 1 miejsce Rozalia Kata
- Samorząd Uczniowski informuje, że 
ze sprzedaży pierniczków uzyskano 

kwotę 1 125 zł. Zebrane fundusze zo-
staną przeznaczone na wsparcie dzie-
ci, których rodzice zmarli w puckim 
hospicjum. Samorząd Uczniowski oraz 
opiekunowie: pani Anna Frankowska 
oraz Anna Wróblewska z całego serca 
dziękują za wspaniały odzew ze stro-
ny uczniów, rodziców, nauczycieli oraz 
pracowników szkoły na zorganizowaną 
akcję. Uzyskana kwota przerosła nasze 
oczekiwania i niezmiernie cieszy, że aż 
tylu z nas wyciągnęło pomocna dłoń, 
aby obetrzeć łzy Dzieci tak ciężko do-
świadczonych przez los.  
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
W POGÓRZU

W fi nale konkursu Bursztynowe 
Klucze 2018 znaleźli się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. 
Festiwal piosenki okazał się już na tym 
etapie szczęśliwym dla trójki naszych 
uczennic. Gimnazjalistki Klara Filar 
i Magdalena Mikulska oraz uczen-
nica szkoły podstawowej Zuzanna 
Polańska zakwalifi kowały się do fi -
nału. Przygotowała je do występu 
p. Magdalena Stenka. Bursztynowe 
Klucze miały w środę swoje eliminacje 
powiatowe. Na scenie LO w Pucku kró-
lowała muzyka taneczna i rozrywkowa, 
czyli „Taneczne hity wszech czasów”. 

XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Europejskiej Nutka Poliglotka 2017 
odbył się w Warszawie z udzia-
łem uczennicy klasy VIIa ze Szkoły 
Podstawowej w Pogórzu Zuzanny 
Polańskiej. Miło nam poinformować 
o tym, że Zuzia powróciła z kilkoma 
nagrodami: - wyróżnienie solo - j.an-
gielski, - 1 miejsce duet po niemiecku 
i specjalna nagroda zaproszenie do 
Saksonii, - 1 miejsce - j. angielski ze-
spól Granda i nagroda specjalna zapro-
szenie na euro- Festiwal do Rimini jako 
reprezentowanie Polski we Włoszech.

WARSZTATY „RAZEM BEZ HEJTU”. 
Hejt, hejter, hejtować. Te bardzo po-
pularne w ostatnim czasie słowa. 
Jednak wielu z nas nie wie, czym tak 
naprawdę jest hejt i skąd wzięło się 

to pojęcie. Co to jest hejt? Mogli się 
tego dowiedzieć uczniowie klas VI i 
VII ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu, 
którzy wzięli udział w dwugodzinnych 
warsztatach pt. „Razem bez hejtu”. 
Przeprowadzone zostały one przez 
Fundację Drogowskazy. Były to bardzo 
ciekawe i pouczające zajęcia. Podobną 
tematykę zawierało szkolenie Rady 
Pedagogicznej oraz warsztaty dla ro-
dziców w ramach „Akademii Rodzica”.

Gminne Zawody Pływackie klas IV-
VII  - odbyły się 30.11. na pływalni 
w Kosakowie. Organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Pogórzu. W za-
wodach udział wzięło 144 uczniów 
z trzech szkół z naszej gminy: Mosty, 
Dębogórze i Pogórze. Zawodnicy star-
towali w kategoriach wiekowych dla 
dziewcząt i chłopców na dystansie 
50m stylem dowolnym. Drużynowo 
I-miejsce zajęła szkoła z Pogórza, II-
miejsce szkoła z Mostów, a III- miejsce 
szkoła z Dębogórza. 
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VIII EDYCJA NORDIC MORSING W REWIE 
„The North Event” oraz portal chodzezkijami.pl  już po raz ósmy zapra-
szają do udziału w fantastycznej sportowej imprezie „Nordic Morsing” 
łączącej rajd nordic walking z bieganiem i kąpielą morsów w Zatoce 
Puckiej. Każdy uczestnik może zadecydować, na którą aktywność 
ma ochotę i w niej wziąć udział. Impreza odbędzie się pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika w dniu 
13.01.2018r. od godziny 10:00. Zapraszamy wszystkich miłośników 
aktywnego wypoczynku na plażę do Rewy tuż obok Baru Nadmorskiego.
Dla wszystkich przewidziano:

 rajd na 4 lub 8 km – bieg i Nordic Walking,
 kąpiel w morzu dla śmiałków,
 wspólna biesiada przy ciepłym posiłku i gorącej herbacie,
 instruktarz prowadzących Nordic Walking i możliwość wypoży-

czenia kijków na miejscu,
 medal dla każdego uczestnika,

Link do zapisów: 
https://elektronicznezapisy.pl/event/2173/strona.html
Więcej szczegółów na stronach: www.chodzezkijami.pl 
www.kosakowo.pl

MORSUJESZ NIE CHORUJESZ!

SPORT

WYNIKI VIII TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSAKOWO
Szachy, to nie tylko sport, ale również 
okazja, by sprawdzić się w kombina-
cyjnym i strategicznym myśleniu oraz 
poczuć szachowe emocje na własnej 
skórze.  
18 listopada w Gminnym Domu Kultury 
w Pierwoszynie, po raz ósmy, odbył się 
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar 
Wójta Gminy Kosakowo. Do rozgry-
wek (7 rund systemem szwajcarskim, 
tempo gry 15 minut na zawodnika) 

zgłosiło się 54 szachistów, wśród nich 
mieszkańcy gminy Kosakowo, a tak-
że goście z: Gdyni, Gdańska, Sopotu, 
Pucka, Szemuda, Łodzi, Lipusza.
Tytuł w kategorii Open obronił pan 
Stefan Brylowski z Gdyni; wśród 
Juniorów starszych najlepszy okazał 
się Marcel Makowski z Gdyni; w kate-
gorii Juniorów młodszych zwycięży-
ła Roksana Rompa z Gdyni, a wśród 
Dzieci najlepszy okazał się Piotr Krupa 

z Sopotu. Przyznano również wyróż-
nienia indywidualne: w tym dla naj-
lepszego zawodnika Gminy Kosakowo 
– pana Rafała Kowalewskiego.
Turniej zorganizował Wójt Gminy 
Kosakowo Jerzy Włudzik oraz pani 
Marzena Gajlewicz – sędzia główny 
zawodów (Akademia Szachowa 8×8). 
Szczegółowe wyniki na stronie http://
gminakosakowo.pl

PRZED NAMI KOSAKOWIAK CUP 2018
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Sołtys Kosakowa Andrzej Śliwiński 
zapraszają drużyny z terenu Gminy Kosakowo do wzięcia udziału w II 
Mistrzostwach Gminy Kosakowo w Futsalu „KOSAKOWIAK CUP” o Puchar 
Wójta Gminy Kosakowo. Turniej odbędzie się 28 stycznia 2018r. w Centrum 
Sportowym Kosakowo (Żeromskiego 11) od godziny 8:50. Zgłoszenia dru-
żyn telefonicznie pod numerem telefonu 664-736-959 – Andrzej Śliwiński, 
bądź drogą e-mailową: sliwinskiandrzej@hotmail.com. Obowiązuje limit 
miejsc. Więcej informacji o turnieju znajduje się na stronie internetowej: 
www.kosakowo.solectwo.pl /KosakowiakCup
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S P O R T

MIKOŁAJKI PIŁKARSKIE ZE SZTORMEM MOSTY
3 grudnia w Hali Centrum Sportowego 
Kosakowo odbyły się piłkarskie 
Mikołajki ze Sztormem Mosty.
W harmonogramie imprezy znalazły 
się mecze, w których zaprezentowa-
ły się wszystkie zespoły juniorskie 
Sztormu Mosty od najstarszych roczni-
ków do najmłodszych. 
W meczach towarzyskich zagrały mię-
dzy sobą również reprezentacje zło-
żone z Rodziców młodych piłkarzy, 
Trenerów młodzieżowców Sztormu 
Mosty, zawodników V-ligowej drużyny 

seniorskiej, piłkarzy zebranych przez 
obecnego szkoleniowca Sztormu 
Mosty – „Cybulski-Team”, byłych piłka-
rzy Sztormu – „Sztorm-Oldboys”, a tak-
że reprezentacje Urzędników i Radnych 
Gminy Kosakowo oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej Kosakowo.
W przerwach między grami - dzieci za-
bawiał Bałwanek Olaf. Za udział w za-
wodach pamiątkowe medale i upominki 
dla najmłodszych wręczał Wójt Gminy 
Kosakowo Jerzy Włudzik z Prezesem 
Sztormu Mosty Antonim Wicą.
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S P O R T

PORT MECHELINKI DOCENIONY NA IX POMORSKIEJ GALI ŻEGLARSKIEJ 2017 R.
W sobotę 2 grudnia br. odbyło się że-
glarskie podsumowanie sezonu 2017 
w województwie pomorskim. Mamy 
dużo powodów do radości. Nagrody 
do Gminy Kosakowo trafi ły zarówno za 
osiągnięcia organizacyjne jak i sporto-
we. Cykl Pucharu Kaszub, którego jedna 
z edycji odbyła się w Mechelinkach do-
stał nagrodę w kategorii : „Pomorskie 
Żeglarskie Wydarzenie Roku 2017„ . 
W imieniu organizatorów oraz Gminy 

Kosakowo nagrodę odebrał zastępca 
Wójta Marcin Majek.
Nagrody zdobyli również
– 2 miejsce w klasyfi kacji generalnej – 
Stowarzyszenie Port Mechelinki
– 2 miejsce chłopców – Konrad Kunc – 
Stowarzyszenie Port Mechelinki
– 5 oraz 6 miejsce dziewczynek – Hanna 
Duda oraz Alicja Saj – Stowarzyszenie 
Port Mechelinki.

Jest to dla nas niesamowite wyróżnie-
nie i potwierdzenie, że idziemy w do-
brym kierunku. Były to jak do tej pory 
największe regaty zorganizowane w 
Gminie Kosakowo. Na starcie stanęło 
około 100 zawodników. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, 
trenerom, wolontariuszom, rodzicom 
oraz członkom Stowarzyszenia Port 
Mechelinki za pomoc i zaangażowanie.
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A K T U A L N OŚC I

UL. DERDOWSKIEGO ODDANA DO UŻYTKU

6 grudnia br. nastąpiła zmiana organiza-
cji ruchu w Kosakowie poprzez włączenie 
do ruchu jezdni ulicy Derdowskiego. W 
związku z dostosowywaniem nawierzch-
ni ul. Wiejskiej do nowego ronda, przez 
ok. 2 tygodnie ruch na nowym rondzie 
będzie jeszcze regulowany sygnalizacją 
świetlną. Gmina Kosakowo zgłosiła rów-
nież w Zarządzie Dróg i Zieleni Gdynia po-
trzebę dostosowania sygnalizacji świetl-
nej przy galerii handlowej Szperk do no-
wych potrzeb komunikacji. Wzdłuż ulicy 
Derdowskiego zabroniony jest ruch pieszy, 
niemożliwe jest również do maja korzysta-
nie ze ścieżki rowerowej. Prosimy o rozważ-
ną jazdę i dostosowanie prędkości do ozna-
kowania jak i warunków atmosferycznych.
Dopuszczenie przejezdności nie oznacza 
jeszcze zakończenia tej inwestycji. W kolej-
nym etapie, którego ukończenie przewidy-
wane jest na koniec maja przyszłego roku 
zostanie dopasowana do nowego układu 
drogowego ścieżka rowerowa, urządzone 
pobocze, wybudowane połączenie drogo-
we ulicy Kościuszki z ulicą Derdowskiego, 
droga serwisowa do obsługi obiektów 
handlowych przy Biedronce (zjazdy na 
tę drogę wybuduje inwestor prywatny we 
własnym zakresie). Zarówno skrzyżowanie 
ulicy Żeromskiego i Derdowskiego, jak i 
ulica Derdowskiego zostały wyposażone 
w nowoczesne energooszczędne oświe-
tlenie lampami typu LED. 
Planowana wartość inwestycji to ponad 9 
mln. Na pierwszy etap budowy, który po-
trwa do końca tego roku pozyskano dofi -
nansowanie w wysokości do 3000000 zł 
z Programu gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej. Zakończenie drugiego 
etapu inwestycji planowane jest w poło-
wie następnego roku.
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI

ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
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- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo 
– tel. 58 660 43 43;

- Kancelaria 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. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 

– tel. 606 731 674;
- Gminna Komisja Profi laktyki i Rozwiązywania 
  Problemów Alkoholowych – tel. 58 620 06 95;
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu z oddziałami gimnazjal-

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

tel. 58 665 76 30;
- Biuro Obsługi Interesanta Uego 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;

- 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 Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz Wróbel, 
tel. 504 005 439;

- 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.Wica, tel. 608 276 893;

- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes Mariusz 
Wiński, tel. 602 385 709;

- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz Wróbel, 
tel. 504 005 439;

- 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.

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

Mirosław Banasński z Pierwoszyna, lat 59 Roman Wrzałek z Kazimierza, lat 70

KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO
Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce

STYCZEŃ 2018

Śr, 
10.01.2018 18:00 Spotkanie Opłatkowe ZKP o. 

Dębogórze-Kosakowo ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
Checz Nordowych 

Kaszubów w 
Kosakowie

Czw, 
11.01.2018 18:00

Warsztaty Spotkanie autorskie z 
p. Ewą Kubasiewicz-Houée wokół 
książki ,,Bretania tajemnicza: W 
krainie Celtów i Templariuszy”

Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w 
Kosakowie

Sob, 
13.01.2018 10:00 VIII Nordic Morsing – otwarcie 

sezonu 
Wójt Gminy The North Event 

Portal chodzezkijami.pl
Plaża w Rewie (ul. 

Morska 2)

Nd, 
14.01.2018 12:00 26. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy Galeria Szperk Galeria Szperk w 
Pogórzu

Czw, 
18.01.2018 17:00

Wernisaż malarstwa Iwony 
Stobińskiej oraz ceraminiki Iwony 

Pyszno
Biblioteka w Kosakowie Biblioteka w 

Kosakowie

Pt, 
19.01.2018 17:00 Spotkanie z Kolędą Chór Morzanie Dom Kaszubski w 

Dębogórzu

Sob, 
20.01.2018 12:00 Maraton Kosakowski Baszka Méster 

Sport
Wójt Gminy, Stow. Federacja, 

Kaszëbë Baszka – Lës
Hala sportowa w 

Kosakowie

Sob, 
20.01.2018 20:00 Zabawa Karnawałowa ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

 Checz Nordowych 
Kaszubów w 
Kosakowie

Sob, 
20.01.2018 15:00 Bal Przebierańców dla dzieci do lat 
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Prezes Stow. Sołtysów 
Gminy Kosakowo Sołtys wsi 
Dębogórze-Wybudowanie

Dom Kaszubski w 
Dębogórzu

Sob, 
27.01.2018 18:00 Zabawa Karnawałowa

Sołtys i Rada Sołecka wsi 
Dębogórze Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów-Gminne Koło w Kosakowie

Dom Kaszubski w 
Dębogórzu

Nd, 
28.01.2018 9:00 II Mistrzostwa Gminy Kosakowo w 

Futsalu ,,Kosakowiak Cup” 
Wójt Gminy, Sołtys wsi 

Kosakowo
Hala sportowa w 

Kosakowie

29.01-
19.02.2018 -

Ferie Zimowe – Szczegółowy 
harmonogram zostanie 

opublikowany na stronie 
interenetowej www.kosakowo.pl/kck

Wójt Gminy Kosakowskie 
Centrum Kultury Szkoły Gminne 

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo 
Biblioteka w Kosakowie

Obiekty kulturalne 
Gminy Kosakowo 

Szkoły Gminne



Z EKOLOGIĄ W NOWY ROK! 
Sylwester, Nowy Rok – kto choć raz nie uległ pokusie spisania choć kilku 
postanowień noworocznych, jako dobrej wróżby na nadchodzące 365 dni? 
Zwykle dotyczą one spraw osobistych, pracy, diety czy rozprawienia się 
z nałogiem, ale czasem warto spojrzeć nieco szerzej. Zatem, czy takim 
postanowieniem mogłaby być zmiana stylu życia na bardziej ekologiczny? 
Niezależnie od tego, czy wierzymy w skuteczność noworocznych tradycji, 
czy też nie, ten punkt na liście warto umieścić i przestrzegać – z zyskiem dla 

środowiska, dla siebie, dla naszych dzieci i wnuków. 

Wciąż jeszcze pokutuje przeświadczenie, że ekologicznie oznacza drogo. Nic bardziej mylnego! Pod warunkiem, 
że  nie oznacza to jedynie zaopatrywanie się w raczej drogą, certyfikowaną żywność „BIO” i „EKO”, co wcale 
nie jest jednoznaczne z ekologicznym postępowaniem! Tak naprawdę przestrzeganie zasad ekologii 
w codziennym funkcjonowaniu nie polega na generowaniu większych wydatków, a na ich ograniczaniu i przede 
wszystkim na wypracowaniu nowych nawyków. Poniżej znajduje się kilka punktów, które mogą pomóc we 
wdrożeniu ekologicznych zachowań, jednak przykładów jest więcej, wystarczy rozejrzeć się wokół, by dostrzec 
co jeszcze możemy zmienić: 

 spożywanie wody kranowej, zamiast butelkowanej, 
 unikanie niepotrzebnego wyrzucania ubrań, sprzętów, urządzeń, na rzecz przekazywania ich potrzebującym, 
 używanie wielorazowych toreb materiałowych lub z tworzywa, zamiast jednorazowych siatek na zakupy,  
 nabywanie tylko tych produktów i artykułów, które faktycznie są nam potrzebne, 
 unikanie artykułów jednorazowych, 
 nabywanie produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania, 
 segregacja odpadów oraz deponowanie odpadów niebezpiecznych we właściwych do tego miejscach, 
 ograniczanie zużycia wody (np. podlewanie kwiatów wodą po myciu owoców i warzyw). 

Powyższe działania, poza oczywistym zmniejszeniem zużycia zasobów niezbędnych do wyprodukowania danych 
dóbr, bezpośrednio przekładają się na ograniczenie ponoszonych przez nas wydatków, co także powinno być 
silną motywacją. Dzięki wprowadzeniu do codziennego funkcjonowania tak naprawdę niewielkich zmian, 
przyczyniamy się do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów, oraz zużycia wody i energii elektrycznej!  

Jedną z naszych misji jako Związku, podczas prowadzonych przez nas warsztatów, akcji i konkursów, jest 
zaszczepianie świadomości prośrodowiskowej oraz postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży. Dzięki nauce 
przez zabawę, powyższe zasady stają się dla najmłodszego pokolenia naturalne, a dbałość o dobro otoczenia 
naturalnego – dobrym nawykiem. 
 

Niech ten Nowy Rok będzie zdrowy, ekologiczny i zielony, 
czego Naszym Czytelnikom serdecznie życzymy! 
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