GMINA KOSAKOWO

NR 4/2018
KOSAKOWO
Kwiecień 2018 r.

Niech zakróluje na Waszych Wielkanocnych stołach
baranek z chorągiewką, wyobrażający Agnus Dei,
niech barwią się pisanki,
niech nie zabraknie bab i mazurków,
niech wszyscy cieszą się chwilą Zmartwychwstania

Wesołego Alleluja !!!
życzą mieszkańcom Gminy Kosakowo
Wójt Gminy
Jerzy Włudzik

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kopitzki
Radni i Sołtysi

Święto Sołtysa w Gminie Kosakowo
Z

okazji „Dnia Sołtysa” wszystkim
zystkim Sołtysom oraz członkom Rad
d Sołeckich Gminy Kosakowo wyrarazy uznania dla ich pracy naa
rzecz lokalnych społeczności złożyli Wójt Jerzy Włudzik wraz z zastępcą Wójta
Marcinem Majkiem.
Uroczystość odbyła się w re-stauracji Bukszpryt w Hotelu
elu
Skipper w Rewie, podczas której

jednocześnie Wójt wręczył sołtysom
medale pamiątkowe z okazji 100.
lecia Niepodległości Polski.
Wójt
W
dziękował za dobrą
współpracę,
w
za zaangażowanie
w
i liczne inicjatywy,
które
k
przekładają się na
rozwój
r
sołectw i życzył
mnóstwa
m
pozytywnej energii i wytrwałości w dążeniu do
realizacji zamierzonych
z
celów.
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UCHWAŁY PODJĘTE NA LII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY KOSAKOWO
W DNIU 8 MARCA 2018 ROKU.
Uchwała Nr LII/150/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, rejon ulicy Dorsza, Kościuszki
i Staszica;
Uchwała Nr LII/151/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo;
Uchwała Nr LII/152/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
- działki nr 114/275 obręb Pogórze
gmina Kosakowo;
Uchwała Nr LII/153/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości położonej
w miejscowości Rewa gmina Kosakowo – działka nr 147/68;
Uchwała Nr LII/154/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: nadania nazwy
BŁĘKITNA ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo;

Uchwała Nr LII/155/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: nadania nazwy
ZIELONA ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo;
Uchwała Nr LII/156/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: nadania nazwy
ŻÓŁTA ulicy położonej we wsi MOSTY
na terenie gminy Kosakowo;
Uchwała Nr LII/157/2018 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 8 marca 2018 roku
w sprawie: wyrażenia woli współdziałania Gminy Kosakowo z Gminą Miasta
Gdyni w zakresie realizacji zadania pn.
Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla zadania
„Przebudowa układu drogowego ul. Płk.
Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową
dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk.
Dąbka;
Uchwała Nr LII/158/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: upoważnienia
Wójta Gminy Kosakowo do podpisania
umowy dot. współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania
wciągu dróg powiatowych przebiega-

jących przez Gminę Kosakowo;
Uchwała Nr LII/159/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: upoważnienia
Wójta Gminy Kosakowo do podpisania
umowy dot. współdziałania pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy inansowej przeznaczeniem na wspólną realizację zadania
w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Kosakowo;
Uchwała Nr LII/160/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2018;
Uchwała Nr LII/161/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy inansowej gminy Kosakowo
na lata 2018 – 2025;
Uchwała Nr LII/162/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 72/18 obręb Pogórze gmina Kosakowo;
Uchwała Nr LII/163/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: odwołania
Skarbnika Gminy Kosakowo;
Uchwała Nr LII/164/2018 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018 roku w sprawie: powołania
Skarbnika Gminy Kosakowo.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. W przetargu nieograniczonym na Remont ulicy Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu wpłynęły 2 oferty.
Najtańszą ofertę złożyła irma Usługi transportowe Adam
Chlechowicz. Oferowana kwota wykonania zamówienia:
to 910 200,00 zł brutto. Trwa badanie ofert.
2. W wyniku przetargu na Bieżące naprawy dróg gminnych w 2018r. – 2 edycja w części 1 wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Reda. Cena oferty to 51
475,50 zł ; w części 2 zamówienia wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o. z Kosakowa. Cena oferty to 291 050,00 zł
3. W wyniku przetargu na II etap budowy oświetlenia
drogowego Gminy Kosakowo w części 1 (ul. Polna i Piaskowa w Mostach) wybrano ofertę Energo Projekt Arka-
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diusz Wiszniewski z Gdańska. Cena oferty to 143 800,0 zł.
W części 3 ( ul. Długa w Dębogórzu Wybudowaniu) , w części 4 (ul. Grzybowa, jagodowa i Cytrynowa w Dębogórzu)
oraz w części 5 (ul. Stoczniowców i Kapitańska) zamówienia wybrano ofertę MHB Polska Spółka z.o.o. z Gdyni. Ceny
ofert: w części 3 to: 9 840,00 zł , w części 4 to: 30 750,00 zł,
w części 5 to: 27 060,00 zł.
W części 2 (ul. Słonecznikowa i Kminkowa w Kosakowie)
wybrano ofertę irmy Volfram z Łebcza. Cena oferty to
22 632,00zł brutto.
4. W wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę
oświetlenia ul. Wiejskiej w Pogórzu wybrano ofertę
irmy MHB Polska Spółka z o.o. z Gdyni. Cena oferty to
116 604,00 zł brutto.
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OGŁOSZENIE O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2017, poz.1073 ze zm.), na podstawie uchwał Rady Gminy Kosakowo Nr LI/135/2018 z dnia 8 lutego 2018r. oraz
uchwały Nr LII/150/2018 z dnia 8 marca 2018r.
Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, rejon
ulicy Dorsza, Kościuszki i Staszica.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu planu w terminie do dnia 24.04.2018r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy
Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j.Dz.U.2017, poz.1405 ze zm.)
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko do w/w projektów planów w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą
być składane w terminie do dnia 24.04.2018r. w formie
pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres
e-mail: kosakowo@kosakowo.pl )
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po
upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

OGŁOSZENIE
Na podstawie art.11 p.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr LII/151/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 marca
2018r.

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy dotyczy sześciu obszarów
położonych w obrębach: Pogórze, Dębogórze Kazimierz
i Mechelinki.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do studium w terminie do dnia
24.04.2018r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy
Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017,
poz. 1405 ze zm.)
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Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko do w/w zmiany studium w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być
składane w terminie do dnia 24.04.2018r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail:
kosakowo@kosakowo.pl )
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po
upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez
rozpatrzenia.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik
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Współpraca Gminy
z organizacjami pozarządowymi
P

odobnie jak w latach ubiegłych, również i w 2018 r. zatwierdzono do realizacji oferty organizacji pozarządowych, złożone w otwartym konkursie grantowym. Łącznie na realizację zadań publicznych
zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursu przeznaczono w budżecie gminy w roku 2018 kwotę
380.000 zł. (wielkość tych środków rośnie z roku na rok. W roku 2017 było to – 300.000 zł, w roku 2016
– 250.000 zł.). Decyzję o przydzieleniu środków Wójt podjął po uzyskaniu rekomendacji komisji konkursowej. Gmina Kosakowo wspiera w ten sposób organizacje pozarządowe działające na naszym terenie w
sferze kultury, sportu i zdrowia. Poniżej zestawienie przyznanych dotacj
Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

KULTURA
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie

Dyrygent Zespołu Kosakowianie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie
z siedzibą w Dębogórzu
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie
z siedzibą w Dębogórzu
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie
z siedzibą w Dębogórzu

Przyznana
kwota
dotacji (zł)
w roku 2018
20.000

Spotkania Artystyczne w Międzyzdrojach - Zespół Kosakowianie

6.000

XXII Festyn Kaszubski

20.000

Warsztaty Koła Gospodyń przy Oddziale ZKP DębogórzeKosakowo
XVII Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bôt

4.000
3.000

Honorarium dla Dyrygenta Chóru Morzanie

18.000

XIII Kaszubski Festiwal Kolęd i Pieśni Adwentowej

8.000

XIII Spotkania Chóralne

6.000
Razem

85.000

SPORT I EDUKACJA
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty
z siedzibą w Kosakowie

Rozwój kultury izycznej i sportu wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych

94.000

Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie

Edukacja żeglarska i sportowa dzieci i młodzieży
w gminie Kosakowo 2018

20.000

Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie

Półkolonie żeglarskie

5.000

Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie

Program Żeglarstwa Wyczynowego

20.000

Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie

Szkolenie młodzieży Gminy Kosakowo na stopień
żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego

13.000

Uczniowski Klub Sportowy LIDER
Dębogórze z siedzibą w Dębogórzu

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo
w dyscyplinach: piłka siatkowa i piłka nożna – zachęcanie dzieci
z Gminy Kosakowo do aktywności ruchowej i prozdrowotnej

20.000

Uczniowski Klub Judo z siedzibą
w Mostach

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo

6.000
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Skoczek” z siedzibą w Pogórzu
Międzyszkolny Uczniowski Klub
sportowy „Kosakowo” z siedzibą w
Kosakowie

Stowarzyszenie Port Mechelinki
z siedzibą w Mechelinkach
Stowarzyszenie Port Mechelinki
z siedzibą w Mechelinkach
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
z siedzibą w Kosakowie
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
z siedzibą w Kosakowie
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
z siedzibą w Kosakowie
Kosakowski Klub Sportowy
„NEPTUN” z siedzibą w Kosakowie

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS
„SKOCZEK” Pogórze
Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży gminnej w oparciu o gminną bazę
sportową i poprzez szkolenie i współzawodnictwa sportowe w
pływaniu, pięcioboju nowoczesnym.
Organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja osiągnięć
sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia
X Program Edukacji Żeglarskiej i Morskiej Dzieci i Młodzieży
z Gminy Kosakowo
Puchar Kaszub edycja Mechelinki

17.000
12.000

15.000
4.000

Organizacja turnieju siatkówki halowej

2.000

Organizacja turnieju siatkówki plażowej – Kosakowo Volley

1.000

Warsztaty robotyki i elektroniki dla dzieci i młodzieży z Gminy
Kosakowo
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Kosakowo poprzez szkolenie i współzawodnictwo
w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim
Razem

2.000

241.000

Fundacja FLY z siedzibą w Gdyni

Kosakowski Klub Seniora

13.000

Stowarzyszenie „Aktywne
Miasteczko” z siedzibą w Mostach
Fundacja „Rodzinny Gdańsk” z
siedzibą w Gdańsku

Gimnastyka korekcyjna dla osób z Gminy Kosakowo

10.000

Obóz wypoczynkowy dla wychowanków placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom dla Dzieci w Pogórzu”
i „Dom dla Dzieci w Suchym Dworze” w zakresie oświaty, edukacji
i wychowania – Lato 2018
Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej

8.000

10.000

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Puckie Stowarzyszenie Wspierające
Osoby Niepełnosprawne Umysłowo
„Razem” z siedzibą w Pucku
Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą
w Kosakowie

6.000

Zakup sprzętu i obsługa szkoleń z zakresu udzielania pierwszej
pomocy i ratownictwa medycznego
Razem

17.000
54.000

OGÓŁEM

380.000

Dofinansowanie z Unii Europejskiej
na małą publikację „z rybactwem w tle”
K

olejny projekt Gminy Kosakowo uzyskał wsparcie ze
środków Unii Europejskiej. Operacja pn.: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle” uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
2014 – 2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Roz-
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woju na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej we Władysławowie. Ma przyczynić się
do promowania dziedzictwa morskiego i rybackiego. Termin wydania publikacji planowany jest na czerwiec tego
roku.
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Nowe, przegubowe autobusy Mercedes-Benz

w komunikacji publicznej
S

ześć fabrycznie nowych, przeguubowych autobusów Mercedes-Benz zostało wprowadzonych do
o
eksploatacji na linii 146. Autobusy
y
spełniają wygórowane normy czy-stości spalin oraz posiadają atrakkcyjne wyposażenie (klimatyzacja
ja
wnętrza, rozbudowana elektroniczczna informacja pasażerska, ładowarki
warki
USB, itp.) i są w pełni niskopodłogowe.
owe.
Komfort jazdy wraz z innymi pasażerami
sprawdzili: dyrektor ZKM Gdynia prof. Olgierd Wyszomirski, samorządowcy: wiceprezydent Gdyni p. Marek Stępa, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, zastępca wójta Marcin Majek.

Kolejne spotkanie
w sprawie Ekomariny
12 marca br. w tut. Urzędzie Gminy odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej ds budowy Ekomariny w Gminie
Kosakowo. Aktualnie, na zlecenie Urzędu Gminy, jest opraco-

wywana analiza jakościowa kosztów i korzyści przy udziale
Centrum Analiz i Ekspertyz z Uniwersytetu Gdańskiego. Do
porównania zostały przestawione trzy podobne lokalizacje
w Europie i Chinach oraz wiele ciekawych rozwiązań.

POJEMNIKI NA GROMADZENIE ODPADÓW

P

rzypominamy mieszkańcom, że zgodnie z Ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i / lub worki do
zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym. Pojemniki na
odpady powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary
oraz spełniać określone przez przepisy wymagania.
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Pojemniki spełniające obowiązującą w kraju normę,
są przystosowane do mechanicznego opróżniania
ich przez specjalistyczne pojazdy wywożące odpady. Przy zakupie pojemników należałoby zwrócić
uwagę na normy, gdyż wszystkie pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być
opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas
odbioru odpadów. Uszkodzone pojemniki winny
być wymienione na nowe. Zgodnie z powyższymi
normami, maksymalne obciążenie pojemników to
ok. 50 kg dla pojemników 110/120 l oraz 100 kg
dla pojemników 240 l.
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OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE
NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
W

dniu 1 stycznia 2018 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w zakresie gospodarowania
wodami w Polsce. Istotną nowością są
opłaty za usługi wodne. Jedną z nich jest
wprowadzenie opłaty za zmniejsze-

nie naturalnej retencji terenowej. Art.
272 ust. 22 w/w ustawy nakłada na Wójta obowiązek związany z ustaleniem wysokości i poborem opłat za usługi wodne
związane ze zmniejszeniem retencji.
W związku z powyższym informujemy, że będą wysyłane informacje
o należnych opłatach z tego tytułu.

Opłaty te będą stanowiły w 90% przychód Wód Polskich, a jedynie w 10%
dochód budżetu gminy.
Zgodnie z Art. 300 ust. 1. do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się
odpowiednio przepisy działu III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.

Centrum Terapii Autyzmu
informuje i zaprasza
Program Terapeutyczno-Przedszkolny SOTIS to jeden z pierwszych
w Polsce, kompleksowych programów
terapeutyczno-przedszkolnych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Tworzymy go
w oparciu o najlepsze światowe standardy, w tym metody o zwery ikowanej
naukowo i klinicznie skuteczności (Evidence Based Therapy).
Nasz program odpowiada zaleceniom Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Realizujemy go m.in. w Placówkach Oświatowych, które są częścią,
jednego z najbardziej kompleksowych
w Europie projektów nakierowanych
na pomoc dzieciom i młodzieży ze
spektrum autyzmu - Centrum Terapii
Autyzmu SOTIS oraz SOTIS-MED Centrum Diagnostyki Dziecięcej. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Zatrudniamy blisko 100
specjalistów (głównie psychologów
i pedagogów, ale również logopedów,
terapeutów SI i lekarzy). Współpracujemy ze specjalistami w kraju oraz za
granicą (głównie USA).
Od września 2016 roku, po dwóch
latach przygotowań, wprowadzamy we
wszystkich placówkach SOTIS model
NPDCoparty na spro ilowanym na bazie badań naukowych doborze technik i
metod terapii do sfer rozwoju oraz wieku dziecka. Centrum Terapii Autyzmu
SOTIS wprowadza ten model w Polsce,
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drugim po Szwecji kraju w Europie. Za
model NPDC w SOTIS odpowiadają nasi
certy ikowani trenerzy.
NPDC (National Professional Development Center on ASD) to konsorcjum kilku amerykańskich uniwersytetów oraz czołowych światowych
specjalistów, praktyków i naukowców,
którzy po wielu latach pracy stworzyli
model doboru technik i metod terapii,
o skuteczności potwierdzonej badaniami, wywodzących się z wszystkich
uznanych podejść w terapii autyzmu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony
www.sotis.pl
W naszych ośrodkach prowadzimy bezpłatne rekomendacje dla dzieci,
u których Rodzice zauważyli niepokojące zachowani

BEZPŁATNE REKOMENDACJE
W CENTRUM TERAPII
AUTYZMU SOTIS

Rodzicu! Jeżeli któreś z poniższych
zdań dotyczy Twojego dziecka czym prędzej przyjdź do nas:
- nie odwraca się i nie patrzy, kiedy je
wołasz po imieniu lub do niego mówisz
- masz wrażenie, że nie słyszy lub nie
rozumie tego, co do niego mówisz
- nie mówi lub mówi znacznie mniej niż
jego rówieśnicy
- nie potra i naśladować prostych gestów, czynności
- nie wskazuje palcem przedmiotów,

które chce dostać ani innych obiektów swojego zainteresowania
- nie podąża wzrokiem, kiedy pokazujesz mu coś ciekawego
- nie przynosi przedmiotów, zachęcając
Cię do wspólnych naprzemiennych zabaw
- nie podąża wzrokiem, kiedy pokazujesz mu coś ciekawego
- nie przynosi przedmiotów, zachęcając
Cię do wspólnych naprzemiennych zabaw
- nie przygląda się zabawie innych dzieci i nie chce do nich dołączyć
- często macha rączkami, biega po tej
samej trasie, kręci przedmiotem lub ma
inne niepokojące Cię zachowania.
BEZPŁATNE BADANIA W GDYNI
- dla każdego dziecka od 1,5 do 5 lat
BEZPŁATNE KONSULTACJE obejmują - zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, opcjonalnie
obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.
Więcej informacji pod numerem telefonu: Gdynia – tel. 667 098 077,
669 272 737 , ul. Pomorska 18 (Centrum/Działki Leśne).
W naszym oddziale w Gdyni
i w Gdańsku oprócz punktu przedszkolno - terapeutycznego dla dzieci
ze spektrum autyzmu i rekomendacji prowadzimy również diagnozę
psychologiczno - medyczną (certy ikowani diagności).

7

AKTUALNOŚCI

BIULETYN GMINY KOSAKOWO

Gala wręczenia nagród i wyróżnień

Wójta Gminy Kosakowo
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe
23 lutego w Gminnym Domu
u Kultury
roczna
w Pierwoszynie odbyła się doroczna
gala wręczenia nagród i wyróżróżnień Wójta Gminy Kosakowo
wo
za szczególne osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej oraz wysokie wyniki sportowe mieszkańców
Gminy Kosakowo. Uroczystości towarzyszył występ naL,
grodzonych: zespołu WOKAL,
ny
Magdaleny Mikulskiej i Zuzanny
roniPolańskiej oraz koncert Weroninowszy
ki Korthals, promujący najnowszy
singiel wokalistki - „Wstrzymam
am czas” ,
o materiału
który jest zapowiedzią nowego
muzycznego Weroniki.
Sylwetki tegorocznych nagrodzonych:

Laureaci nagród Wójta
za działalność kulturalną w roku 2017
Zuzanna Polańska - uczennica Szkoły
Podstawowej w Pogórzu. Jest laureatką
wielu konkursów wokalnych na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Śpiewa nie tylko indywidualnie,

w Ogólnopolskim
Festiwalu Zjazd
Ogólno
Młodych Gwiazd 2017 w Szczecinie, Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki
Marka Dutkiewicza,
Pio
Ogólnopolskim
Konkursie
O
Piosenki
Romualda Lipko,
P
Wojewódzkim
Konkursie
W
Piosenki
Dziecięcej i MłoP
dzieżowej
Mini Gdynia
d
Open
2017, IX Powiatowym
O
Festiwalu
„Bursztynowe
Fe
Klucze”
oraz Ogólnopolskiej
Klu
Akademii
Ireny Jarockiej w BiaAkade
łołęce. M
Magdalena podczas wakacji
wraz z innymi
inalistami Kaszubskieinny
y
ale
także
j e s t
członkiem gdyńskiego zespołu „Granda”.
W 2017 roku wystąpiła w jednej z głównych ról w spektaklu pod tytułem „Wikingowie. Musical Nieletni” w Teatrze
Komedii Valldal, obecnie gra rolę Wendy
w „Piotrusiu Panu” w Teatrze Muzycznym
w Gdyni. Zrealizowała projekt „To Zula”,
wyprodukowany przez Studio Artystyczne
Metro i Studio Buffo. Ma na swoim koncie
pierwszą autorską piosenkę „Teraz i Tutaj”.
Z ostatnich nagród najbardziej prestiżowe
to:
- 1 miejsce - Wojewódzki Konkurs Piosenki Międzynarodowej,
- 1 miejsce -duet- 16. Międzynarodowego
Festiwalu - Konkurs Intershow,
- 1 miejsce - X Powiatowy Festiwal Piosenki „Bursztynowe Klucze”,
- Grand Prix - solo - X Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego Kolęd i Pastorałek
„Nad Światem Cicha Noc”.
Magdalena Mikulska - swój niezaprzeczalny talent wokalny kształci w Studiu
Wokalnym Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie. Wielokrotnie reprezentowała Gminę
Kosakowo w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
uzyskując tytuły laureatki i inalistki, m.in.
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go Idola 2017 ruszyła w pomorską trasę
koncertową. Obecnie pracuje nad własnym singlem.
Zespół WOKAL - zespół tworzą młodzi
entuzjaści śpiewu z Gminy Kosakowo: Dominika Eliasz, Agnieszka Kostrach, Marta
Turzyńska, Agnieszka Wujke oraz Mariusz Mazur. Występują zarówno w trakcie imprez gminnych, jak i na festiwalach,
przeglądach oraz konkursach wokalnych,
Nr4/2018
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Marta Wojtunik - jest 12-letnią mieszkanką Pierwoszyna, zawodniczką KS „Gokken”
Karate Schotokan WKF sekcja Dębogórze.
Karate uprawia od 6 lat. W minionym roku
i poprzednich latach jej rozwój i kolejne
sukcesy przysporzyły jej klubowi, Gminie
Kosakowo, p
powiatowi p
puckiemu i jjejj samejj

często zdobywając czołowe lokaty. Zdobyli
m.in. I miejsca na X i XI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej oraz I miejsce na IV Festiwalu Piosenki Romantycznej. Do swoich
największych sukcesów zaliczają również
występ z Beatą Bartelik na Bene isie piosenkarki w Radiu Gdańsk oraz przygotowany wspólnie z Łukaszem Wrońskim
koncert musicalowo-operetkowy „Muzyczne okruchy lata”. W lipcu 2017 r. zespół wystąpił również na premierze ilmu
w Gdyńskim Centrum Filmowym. Kierownikiem zespołu jest Pani Magdalena Piaseczna.

Laureaci nagród Wójta za wysokie wyniki
sportowe w roku 2017

Białej Podlaskiej. Medal ten został zdobyty w biegu na 600 m w kat. U 16. Monika
otrzymała również powołanie do zaplecza
kadry narodowej juniorów na rok 2018.
Roksana Rogalska - 12-letnia uczennica
SP w Dębogórzu. Trenuje karate, w którym
dzięki wytrwałości i sumienności odnosi
liczne sukcesy i zdobywa medale. Stoczyła
w roku 2017 około 50 pojedynków na różnych zawodach. Jest także zawodniczką
kadry Pomorza w karate WKF. Najważniejsze sukcesy to: I miejsce w największym
międzynarodowym turnieju karate w Polsce - HARASUTO CUP w Łodzi, III miejsce
HARASUTO CUP w kumite drużynowym

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
SKOCZEK Pogórze - poprzez systematyczne treningi i rozwój swoich zawodników
dostarcza Gminie wielu powodów do radości z osiąganych wyników sportowych.
Poza wieloma medalami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim ma na koncie
również brązowy medal zdobyty przez
zawodniczkę klubu Monikę Pietroń na
rozgrywanych we wrześniu 2017 roku Mistrzostwach Polski w Lekkiejj Atletyce w

wiele radości i osiągnięć takich jak: powołanie do kadry województwa pomorskiego
i zdobycie wicemistrzostwa w randze mistrzostw Polski w konkurencji kumite 1112 lat. Marta wywalczyła m.in. II miejsce w
Pucharze Polski karate WKF Lębork 2017
oraz II miejscie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Karate WKF w randze
Mistrzostw Polski, II i III miejsce w konkurencji indywidualnej International Open
Karate WFK Tournament Bolszewo 2017
o Puchar Wójta Gminy Wejherowo. Marta poza licznymi sukcesami sportowymi
odnosi też sukcesy w nauce. Rok szkolny
2016/2017 ukończyła ze średnią ocen
5,82.
Krzysztof Stromski - rodowity mieszkaniec Rewy. Karierę sportową w żeglarstwie
rozpoczął w 2012 roku, jako szesnasto-

dziewczyn 12 lat, dwa razy Srebrny medal
Grand Prix Tczew (zawody międzynarodowe), złoty medal międzynarodowy turniej
Gokken Cup w Żukowie kumite 10-11 lat
+40 kg, brązowy medal Międzynarodowe
otwarte zawody karate w Bolszewie w
konkurencji kumite dziewczyn 12-13 lat
+ 50 kg.
Mimo 3-4 treningów tygodniowo Roksana
zakończyła poprzedni rok szkolny ze średnią ocen 5,3.
Nr4/2018

latek. Pływał jako sternik przez 3 lata na
turystycznej klasie Puck zdobywając niespodziewanie 2 razy Mistrzostwo Polski
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dunią” –maj 2017, I miejsce w XVI Festiwalu
Pieśni o Morzu _ „Jantarowi Bôt” – Kosakowo
2017, Złote pasmo w Festiwalu Muzyki Chóralnej - „Spotkajmy się nad Radunią” –maj
2017, Srebrny Dyplom w kategorii chórów
kameralnych do 24 osób w XIII Kaszubskim
Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej
w Żukowie – 10. 06. 2017.

w bardzo wysokiej poziomem konkurencji.
Od 2016 roku rozpoczął żeglugę w olimpijskiej klasie Finn i natychmiast został
zauważony przez trenera Kadry Narodowej Rafała Szukiela. Srebrny medalista Mistrzostw Polski i drugi zawodnik
Pucharu Polski trenujący w grupie 3 zawodników walczących o udział w Olimpiadzie 2020 roku w Tokio.
Marta Natywo - tancerka oraz trenerka
sportowego tańca towarzyskiego, posiadająca najwyższą międzynarodową klasę
taneczną „S”. Wraz ze swoim partnerem
tanecznym Maciejem Matczakiem osiąga

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im.
Augustyna Necla - istnieje nieprzerwanie
od 1948 r. Początkowo miała swoją siedzibę

Mistrzostwa Polski WADF – Białe Błota
2017, III miejsce – formacja modern, do
11 lat, SPINKI 2

Wyróżnienia specjalne Wójta w dziedzinie
kultury i sportu za wyjątkową działalność
i aktywność na rzecz społeczności
kosakowskiej oraz promowanie
Gminy Kosakowo:

wysokie miejsca na turniejach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jest
Mistrzynią Polski Formacji Latynoamerykańskich wraz z formacją „Dream Team”,
pół inalistką Mistrzostw Świata Formacji
w Wiedniu, medalistką oraz pół inalistką międzynarodowych turniejów tańca
World Dancesport Federation.
Wiktoria i Julia Kohnke – siostry,
uczennice klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Pogórzu, mieszkanki Mostów. Wraz zespołem tanecznym SPIN Z
RUMI Spinki 2 zdobyły dwa tytuły Mistrzyń Świata federacji WADF (World
Artistic Dance Federation): MISTRZOSTWO ŚWIATA formacja contemporary ballet juveniles, MISTRZOSTWO
ŚWIATA formacja jazz dance juveniles.
Ostatnie najważniejsze sukcesy osiągnięte wraz Zespołem Spin z Rumi: Mistrzostwa Europy WADF – Warszawa
2017, Mistrzostwo Europy – Spinki 2 formacja modern do 11 lat, Wice Mistrzostwo Europy – Spinki 2 formacja jazz do
11 lat, Międzynarodowy 44. MHFKMS –
Kielce 2017, SREBRNA JODŁA – zespoły
tańca współczesnego do 11 lat, SPINKI 2,
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Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny
Chór „Morzanie” - istnieje od 2001 roku.
Kontynuuje działalność Towarzystwa Śpiewaczego założonego przez działacza kaszubskiego, poetę i gawędziarza – Józefa Klebbę.
Kulturę, język i obyczaje Kaszub przedsta-

wia poprzez chóralny śpiew i organizowanie
imprez dla społeczeństwa gminy, powiatu i
ościennych miejscowości. Prezentowany podczas koncertów repertuar muzyczny promuje
nasz region, jak i gminę Kosakowo. W roku
2017 chór brał udział w konkursach artystycznych o charakterze regionalnym i zyskał
bardzo wysokie lokaty; Grand Prix w Festiwalu Muzyki Chóralnej” Spotkajmy się nad Ra-

w Dębogórzu na poddaszu szkoły, a następnie, od roku 1973, w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury. W 2005 r. Biblioteka została
przeniesiona do Kosakowa. 1 czerwca 2009 r.
odbyło się uroczyste otwarcie
nowego budynku kosakowskiej
książnicy.
Biblioteką kieruje
dyrektor Anna
Paturej.
Ta
instytucja
kultury to nie
tylko wypożyczalnia książek
i czasopism, ale
również nowoczesna placówka o szerokiej
ofercie kulturalnej i edukacyjnej, propagującej czytelnictwo, działania kulturotwórcze lokalnych środowisk artystycznych,
edukację, malarstwo, rękodzieło. To tutaj
odbywają się m.in. zajęcia i spotkania Klubu
Małego Czytelnika, Klubu Miłośników Gier
Planszowych, Grupy Czytelniczej, Kosakowskiej Grupy Literackiej, zajęcia komputerowe dla seniorów, jak również liczne imprezy kulturalne, wernisaże i wystawy.
Nr4/2018
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XV jubileuszowy
Dzień Jedności Kaszubów
w tym roku organizowany był w Kosakowie
XV jubileuszowy Dzień Jedności
Kaszubów przyciągnął do Kosakowa
rekordową liczbę uczestników. Blisko
trzy tysiące osób w trakcie słonecznej
niedzieli odwiedziło Centrum Edukacyjno –Sportowe, a wśród nich 276
akordeonistów. Pod batutą Pawła A. Nowaka zagrano pięć utwór, jak sam dyry-

gent powiedział piękniej niż kiedykolwiek. Najmłodszą uczestniczką z mini
akordeonem w rękach była 1,5 roczna
Martynka Hewelt z Chwaszczyna, z kolei najstarszym na sali akordeonistą
był pan Brunon Szpica z Luzina lat 84.
Wśród uczestników Dnia Jedności
Kaszubów gościliśmy prezesa Zrzesze-

nia Kaszubsko-Pomorskiego Edmunda
Wittbrodta, posłankę na Sejm Dorotę
Arciszewską- Mielewczyk, sekretarza
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, posła na Sejm Kazimierza Plocke,
burmistrz miasta Puck Hannę Pruchniewską, burmistrza miasta Redy
Krzysztofa Krzemińskiego, PomorskieNr4/2018
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go Kuratora Oświaty Monikę Kończyk.
Po odprawionej w języku kaszubskim
w nowym kościele w Kosakowie mszy
świętej, koncelebrowanej przez proboszcza para ii p.w. Św. Antoniego w Kosakowie księdza kanonika Jana Grzelaka
oraz księdza dr Mariana Miotk liczny korowód, składający się z 41 sztandarów,
członków Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo, zaproszonych gości oraz mieszkańców przeszedł przez Kosakowo.
Równolegle w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Mostach, odbył się
turniej sportowy Baśki rozegrany wg
obowiązujących przepisów gry – Baszka Méster Sport z As kier, w trzech kategoriach: indywidualnej, drużynowej
oraz par. W turnieju zostało rozegranych 5 rund po 32 rozdania. Zwycięzcą
turnieju został Zenon Klebba – Bocar
Osłonino, który odniósł swój największy sukces sportowy. W rywalizacji par
wygrali Banowska Bernadeta i Jaszke
Bolesław – Orły Rumia. Najlepszym
zespołem DJK w Mostach, został Bocar Osłonino – kpt. Jerzy Bojka, Zenon
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Klebba, Pender Jan, Stanuch Stanisław.
Podczas imprezy można było skorzy-

Zespół Pieśni i Tańca Gdynia, Zespół
Kosakowianie, Chór Morzanie, Dębogórskie Kwiatki, Jantarki, Rebuce, Zespół FUCUS oraz Weronika Korthals.
W organizację Święta Jedności Kaszubów zaangażowani byli prezes oraz
członkowie, Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego oddz. Dębogórze- Kosakowo, dyrektor oraz pracownicy Kosakowskiego Centrum Kultury, dyrektor,
nauczyciele oraz uczniowie wolontariusze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
z oddziałami gimnazjalnymi, dyrektor
oraz pracownicy Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Mostach, Orkiestra
Dęta Gminy Kosakowo, dyrektor oraz
pracownicy PUK PEKO, kierownik oraz
pracownicy Kancelarii Wójta, Straż
Gminna oraz członkowie OSP Kosakowo.

stać z oferty produktów regionalnych
ponad
pięćdziesięciu
wystawców.
Na scenie wystąpili artyści regionalni, m.in. Zespół Kościerzyna, Rumianie,

Dziękujemy sponsorom Bank Rumia
Spółdzielczy, właścicielom irmy PROKOKOS z Mostów oraz Północno-kaszubskiej Lokalnej Grupie Rybackiej.
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Szanowni Państwo
W trosce o ochronę powietrza w Gminie Kosakowo oraz
w związku z zapytaniami Mieszkańców o możliwość wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, Gmina Kosakowo, rozważna wystąpienie z wnioskiem
(zbiorczym) o do inansowanie do WFOSIGW w Gdańsku na
podstawie indywidualnych wniosków mieszkańców.
Osoby zainteresowane uzyskaniem do inansowania prosimy o składanie/przesyłanie wniosków do Gminy w terminie do 16.04.2018 r. na adres Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 , 81-198 Kosakowo
Wzory wniosków (druki) wraz z wykazem niezbędnych
dokumentów będą dostępne do pobrania:
- na stronie www.kosakowo.pl,
- bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie
Gminy Kosakowo, parter pok. 03 w godzinach pracy Urzędu
- na FB Gmina Kosakowo
Dalsze /aktualne informacje będzie można uzyskać na
stronie gminnej www.kosakowo.pl,
W razie pytań proszę o kontakt mailowy,/pocztą elektroniczną na adres: efs@kosakowo.pl, oraz telefonicznie pod nr
tel. 58-660-43-04
W ramach Programu Czyste Powietrze, możliwe jest uzyskanie do inansowania przez osoby izyczne zamieszkałe na
terenie Gminy Kosakowo, będące właścicielem budynku/
lokalu mieszkalnego na: zadania polegające na modernizacji
systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą – klasa 5 – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo
stałe)
- podłączeniem do sieci ciepłowniczej
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
Kwota dotacji dla danego źródła ciepła uzależniona jest
od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.
W zależności od przyjętego rozwiązania do inansowanie może
wynieść maksymalnie do 35 % kosztów kwali ikowalnych ale
nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę ( 30 % kosztów kwali ikowalnych z WFOSIGW oraz
5% kosztów kwali ikowalnych przez Gminę) , dla przykładu dla inwestycji o łącznej wartości 16 666,67 -11 660 zł
to środki własne, natomiast dla inwestycji o łącznej wartości 10 000, łączne do inansowanie może wynieść ok. 3500, a
środki własne – 3500 zł)
- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny (do 35 % kosztów kwali ikowalnych) ,
b) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła (do 35 %
kosztów kwali ikowalnych) ,
c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
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- 30 000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem ( do35 % kosztów kwali ikowalnych) ,
-50 000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz
z przyłączem (do 35 % kosztów kwali ikowalnych ,
d) elektryczne urządzenia grzewcze na potrzeby ogrzewania
budynków
- 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz
z instalacją ( do 35 % kosztów kwali ikowalnych) ,
Ostateczna kwota do inansowania, ze względu na duże
zainteresowanie konkursem w województwie pomorskim
będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu przez WOFŚiGW
i może być niższa.
W ramach wniosku można ujmować koszty kwali ikowane zadania, które będą stanowiły wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
e) wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem
ogrzewania elektrycznego.
Do kosztów kwali ikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi odbiorcy.
W związku z zasadami programu osoby zainteresowane
uzyskaniem do inansowania prosimy o wstrzymanie się od
dokonywania inwestycji - zakupu nowych urządzeń oraz likwidacji starych pieców do czasu decyzji o wyborze wniosków i podpisania umowy.
Zakres i wartość inwestycji we wskazanych przez Państwa wnioskach będzie podlegała ocenie na etapie składania
wniosków a następnie będzie podstawią do wyliczenia doinansowania. Ich wykonanie będzie wery ikowane również
po realizacji inwestycji na etapie rozliczenia i wypłaty do inansowania.
Wraz z wnioskiem, należy złożyć Planowany/Osiągnięty zbiorczy efekt ekologiczny, w formie formularza. Należy
w nim przedstawić emisję zanieczyszczeń pyłów w Mg/rok
(NOx, , CO2, SO2,, CO ),
przed modernizacją i po modernizacji.
Zgodnie z zasadami programu, nie będą refundowane
wcześniejsze zakupy urządzeń przed podpisaniem umowy.
Do inansowanie zostanie wypłacone na inwestycje wykonane na podstawie umowy i faktury.
Do obowiązków uczestnika projektu będzie należało
również wykazanie efektu ekologicznego: po realizacji inwestycji oraz zachowanie trwałości inwestycji na okres wskazany w umowie.
Wystąpienie Gminy z wnioskiem zbiorczym o do inansowanie będzie uzależnione od ilości osób zainteresowanych.
W związku z zastrzeżeniem przez WFOSIGW możliwości odwołania konkursu lub też w zw. W wypadku nie wystarczającego zainteresowania.
Do inansowane zostaną zadania przyczyniające się do
obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez redukcję
emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
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Nowiny z gminnej chóralistyki
Działający od 16 lat Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” wpisał się już na

specjalnym wyróżnieniem Wójta Gminy
Kosakowo Jerzego Włudzika „za wyjątko-

stałe w kulturalny portret Gminy Kosakowo. Chór śpiewa melodie ludowe, jak
i utwory klasyki chóralnej od renesansu
do współczesności. Praca całego zespołu
zaowocowała przyznaniem mu dwóch
wyróżnień : Bursztynowej Kogi oraz

wą działalność i aktywność na rzecz społeczności kosakowskiej oraz promowanie
Gminy”.
Aby jednak Chór mógł dalej skutecznie pełnić założone przesłania i cele
-potrzeba aby się rozrastał, odmłodził

Kosakowskie
Centrum
Kultury
Gminny Dzień Kobiet
10 marca w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie obchodziliśmy Dzień Kobiet. Odbył
y sięę koncert wokalno-kabareto-
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wy ,,Kofta, nastroje i żart”.”.
Usłyszeliśmy piękne i sen-tymentalne piosenki z teks-tami znanego polskiego
o
autora Jonasza Kofty w wy-jątkowej interpretacji Kata-rzyny Jamróz. Utwory, któ-re zaprezentowała artystkaa
wzbudziły zachwyt i uzna-nie wśród licznie zgro-madzonej
publiczności..
Pomiędzy pięknymi utwo-rami czas uświetniał uzna-ny satyryk polskiej sceny
y
kabaretowej Rafał Piechota.
To była piękna
uroczystość. Na każdą
przybyłą panią czekał
symboliczny kwiatek
oraz słodki poczęstunek.
Organizatorami
byli Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik
oraz
Kosakowskie
Centrum Kultury.
W koncercie
wystąpili:
Katarzyna Jamróz –

duszą i ciałem. Zachęcamy więc do
wstąpienia w szeregi
śpiewaków i przyczynianie się do dalszych sukcesów zespołu
i ozsławiania wizerunku naszej małej
ojczyzny.
Chętnych adeptów śpiewania „Morzanie” zapraszają we wtorki i czwartki
od godz. 18,15 do 20.15 do Gminnego
Domu Kultury w Dębogórzu.

aktorka teatralna i ilmowa, laureatka
Grand Prix Festiwalu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu, znana z wielu programów rozrywkowych TVP, m.in. ,,Co nam
w duszy gra” Rafał Piechota – autor
i aktor kabaretu Afera, autor scenariuszy telewizyjnych programów rozrywkowych, twórca Kabaretu Kulturalnego
Rafałszerze Bemoli, felietonista radiowy
Jacek Skowroński – aranżer, kompozytor, absolwent poznańskiej Akademii
Muzycznej, były kierownik muzyczny
zespołu Hanny Banaszak
Marcin Chenczke – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, muzyk Filharmonii Poznańskiej.
Nr4/2018
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Aktywna integracja
i aktywizacja
społeczno-kulturalna
w świetlicy
w Mechelinkach
Miło nam Państwa poinformować
o możliwości spędzenia wolnego czasu
w ciekawym towarzystwie. Na rok 2018
są planowane m.in. koła zainteresowań
w świetlicy w Mechelinkach.
Celem projektu jest: aktywna integracja i aktywizacja mieszkańców, poprawa jakości życia, zwiększenie aktywności
społecznej mieszkańców, stworzenie miejsca spotkań, zwiększenie ilości działań na
rzecz aktywizacji i integracji społecznej.

Z najlepszymi
życzeniami

Prezentacja informacyjna odbędzie się w świetlicy w Mechelinkach
w sobotę 7.04. 2018 o godz. 11.00.
W programie spotkania: planowane koła zainteresowań (Koło Rękodzieła Artystycznego- Druty, szydełko,
Haft, koło Młodych Ekologów- wiedza
o ochronie środowiska, kółko sportowo-rekreacyjne- gimnastyka/joga
nie tylko dla seniorów. Dla poprawy
m.in. humoru i samopoczucia zajęcia o średnim stopniu intensywności
poprawy sprawności fizycznej, ale
i ogólnego stanu zdrowia, ćwiczenia
ogólno usprawniające, przeciwbólowe, wzmacniające izometryczne i rozciągające m.in. ćwiczenia zwiększające ruchomość kręgosłupa.
Koło Plastyczne, koło wspólnego go-

Informacje dostępne są na stronie
internetowej Gminy Kosakowo.
Dowodzenie projektem:
Danuta Łozińska
(Tel: 516 503 005)

W dniu sędziwych urodzin tym razem odwiedziliśmy panie Janinę Żołnierkiewicz
z Pierwoszyna oraz Urszulę Kurowską z Dębogórza Wybudowania. Jak zawsze,
nie obyło się bez życzeń, kwiatów i słodkości. Wszystkiego najlepszego!!!

Biblioteka
Gminna
Wernisaż Katarzyny Marcianiak w czwartkowe popołudnie 8 marca w
Bibliotece Gminnej odbyło się uroczyste
otwarcie Wystawy Malarstwa Katarzyny
Marciniak.
Autorka pochodzi spod Chojnic, po-

tem przez wiele lat była mieszkanką
Rewy, a obecnie wraz z mężem i dwójką
dzieci zamieszkuje w pobliskiej Rumi.
Ukończyła Technikum Budowlane i aktualnie pracuje jako operator suwnicy
w Stoczni Gdyńskiej. W temacie malarstwa jest samoukiem. Dwukrotnie
uczestniczyła w naszych gminnych
plenerach malarskich (2012 i 2013 r.).
Pierwszą indywidualną wystawę Pani
Kasi mieliśmy okazję gościć w styczniu
2010 r. Nadmieńmy, iż była to druga wystawa zorganizowana przez Kosakowską
Książnicę, tak więc z pewnością zawsze
będziemy wspominać ją z sentymentem...
Bohaterka Wieczoru z uwagi na cechującą Ją skromność niewiele opowiedziała nam o sobie, ale jak stwierdzili
zaproszeni Goście - wystarczy spojrzeć
na prace Pani Kasi i już wszystko jasne...
Toteż zapraszamy do obejrzenia ekspozycji, która będzie czynna do 18 kwietnia
br. w godzinach pracy
Biblioteki w
Kosakowie.
***
„Piastowskie Władc z y n i e
i Królowe”
– wystawa w
okresie 20
kwiecień – 9
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towania w wesołej i milej pogawędce
(również
wegetariańskie/wegańskie
pyszności), koło języka niemieckiego, koło
gier planszowych, koło taneczne (taniec
w kółku), koło Techniczno – Przyrodnicze - będziemy zajmować się ciekawostkami z pogranicza nauk przyrodniczych,
ścisłych oraz technicznych, koło wokalne/
wspólnego śpiewania. Gorąco zapraszamy
wszystkich, którzy czuja radość do wspólnego śpiewania.

maja 2018. Biblioteka zaprasza w swoje progi, aby obejrzeć wystawę prac
Jolanty Żelaznej-Stapf zatytułowaną
„Piastowskie Władczynie i Królowe”.
***

Biblioteka zaprasza dzieci

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7+ na spotkania
z literaturą obcą pt. „Fairy tales from
around the world – baśnie dookoła
świata”. Jest to autorski projekt z językiem angielskim na podstawie książki
pod tym samym tytułem autorstwa Beaty Turskiej.
W ramach około 50. minutowych
spotkań z książką oferujemy: wysłuchanie baśni, zajęcia ruchowe i plastyczne,
zagadki rysunkowe lub rekwizytowe
plus element geogra iczny – dzieci poznają kraj, kontynent i lagę państwa,
z którego pochodzi dana baśń.
Pierwsze zajęcia już 9 kwietnia
o względu na ograniczoną ilość miejsc
obowiązują zapisy (osobiście, telefonicznie 58 725 204 656 lub mailowo
biblioteka@kosakowo.pl).
Zajęcia poprowadzi pani Aldona Sokołowska – pracownik Kosakowskiego
Centrum Kultury, koordynator zajęć
kulturalnych w regionalnych świetlicach sołeckich.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!
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KOSAKOWSKI KLUB HONOROWEGO DAWCY KRWI

Z życia sołectw
Dębogórze
Tradycyjnie, 8 marca br. w Domu Kaszubskim w Dębogórzu w niezapomnianej
atmosferze panie świętowały swoje święto. Wieczorek z okazji Dnia Kobiet zorganizował sołtys Józef Melzer i zarazem szef tut. oddziału Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów.

Z życia
szkół
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Mostach
15.02. w Szkole Podstawowej w Starzynie odbyły się Powiatowe Igrzyska
w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt. Brała
w nich udział reprezentacja dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej w Mostach. W wyniku zmagań drużyna z Mostów zajęła II
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wódzkim Konkursie Przyrodniczym„Zdrowie ważna sprawa i życia podstawa”. Naszą szkołę reprezentowały

miejsce. opiekun: Barbara Baranowska.
Gratulacje :-)
9 i 10 marca uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mostach
wzięli udział w charytatywnej akcji
„Tak, pomagam”. Akcja tradycyjnie poprzedza czas świąteczny i ma na celu

Największą frajdą okazała się nauka manewrowania jachtem na symulatorze😊
W szkoleniu udział wzięło ponad 100
uczniów. Warto wspomnieć, iż SP Mosty jest jedyną szkołą w województwie pomorskim, w której została
zorganizowana Akcja Kinder + Sport.

wesprzeć podopiecznych Caritas. W tym
czasie uczniowie angażują się w pomoc,
aktywnie uczestnicząc w zbiórce artykułów spożywczych, które zespół Caritas
przekaże najbardziej potrzebującym.
22.02.zorganizowano warsztaty żeglarskie w ramach programu Kinder +
Sport. Inicjatorem akcji był klub żeglarski Yacht & Fun Mechelinki oraz Stowarzyszenie Port
Mechelinki.
Kinder
+Sport to
program
przygotowany
przez Grupę Ferrero w celu
promowania aktywnego stylu życia, w tym m. in. żeglarstwa
wśród najmłodszych. Rdzeń aktywności Kinder + Sport został opracowany
we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi Federacjami Sportu odpowiedzialnymi za promocję sportu.
Program wspierany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ferrero Polska,
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist.
Podczas zajęć dzieci mogły zaznajomić
się z klasą Optimist i zdobyć pierwsze
żeglarskie szlify. Uczniowie zapoznali
się z zasadami bezpieczeństwa, przeszli
szkolenie z zakresu balastowania i pracy
na pokładzie łódki a także pracy szotami.
Nr4/2018

dziewczynki w składzie: Weronika Borkowska, Weronika Bogumił oraz Martyna Ptaszek. Trzymamy kciuki i czekamy
teraz już tylko na wyniki.

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
i Schroniska
Szkoła Podstawowa
Młodzieżowego
w Pogórzu z oddziałami
w Dębogórzu
27.02. nasi uczniowie wzięli udział
w pół inałach XVII edycji konkursu „Bęc
jabłkiem w głowę”. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku, Partnerem jest
Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Zadaniem uczestników konkursu był wybór
zagadnienia z załączonej listy propozycji
oraz zilustrowanie go eksperymentem,
pokazem itp. Uczestnicy samodzielnie
przygotowali i przeprowadzili doświadczenia oraz wyciągnęli wnioski.

Naszą szkołę reprezentowały dwie
drużyny: Milena Stark oraz Kinga Wójcik
- Doświadczenia z wodą
Amelia Hilla, Agata Szaposznikow oraz
Maja Murawska - Przydomowy kompostownik.
6.03. braliśmy udział w Woje-

gimnazjalnymi

8 marca uczniowie klasy 7 C świętowali Dzień Kobiet w Centrum Nauki
Experyment w Gdyni. Poza zwiedzaniem
wystawy interaktywnej mieli możliwość
eksperymentowania na warsztatach
„Chemia pod napięciem”. Wykona-

li szereg doświadczeń z zakresu elektrochemii, stworzyli baterie z warzyw
i owoców. Sprawdzali także jakie roztwory przewodzą prąd. Warsztaty zorganizowała Pani Ewa Rajewska.
Uczniowie klasy 4d okazali się Mistrzami Matematycznymi w działaniach pisemnych. Rozwiązali ponad
120 zadań matematycznych! Niesamowity wynik! Gratulujemy najbardziej
wytrwałym matematykom - najlepsi
z nich otrzymali medale i dyplomy. Jak
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mawiał Stanisław Brzozowski: „Wy nie
wiecie co to jest matematyka! Wy myślicie
: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak
kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym,
przejrzystym krysztale”.
11 marca - 3 szkolne drużyny
w komplecie zameldowały się w inale
ogólnopolskim Odysei Umysłu. Podczas eliminacji regionalnych w Gdańsku
drużyny zajęły w swoich kategoriach 1,2
i 4 miejsce, co pozwala im walczyć dalej. Finały Ogólnopolskie odbędą się w
dniach 24 i 25 marca w Centrum Nauki
Experyment w Gdyni. W tym roku grono
trenerskie stanowią : Urszula Kozielska,
Anna Karsznia-Żukowska, Agnieszka Luniak – Laska oraz Marek Kułakowski.
23.02.- uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu, pod opieką Pań Magdaleny
Śli ierz i Aleksandry Salamon, wzięli udział

w XIX Powiatowych Igrzyskach Dzieci
w Pływaniu drużynowym w Cetniewie.
W Igrzyskach wystartował zespół chłopców
i dziewcząt, który liczył po 8 zawodników.
Na sześć szkół, które startowały sztafeta
dziewcząt zajęła I miejsce. Reprezentowały ją: Kowalczyk So ia VI a, Nowik Marta
VI c, Witczak Marika VI a, Ciura Adrianna
VI c, Kohnke Wiktoria IV c, Pilarska Oliwia
IV a, Pilarska Julia IV a, Kłosińska Iga IV d.
Sztafeta chłopców zajęła II m. Reprezentowali ją: Marszałkowski Michał VI
b, Stoiński Michał VI b, Aleksander Jędrzej VI a, Knap Dominik VI c, Rojek Ka-
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rol IV a, Piotrowski Krystian IV b, Rutowicz Stanisław IV b, Banasiak Paweł IV b.
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy musieli
wziąć udział w wyścigach indywidualnych.
I tak: Wiktoria Kohnke płynęła kraulem,
zajęła I m; Oliwia Pilarskaa
płynęła grzbietem, zaję-ła I m; Julia Pilarska pły-nęła klasykiem ( żabką),,
zajęła II m; Iga Kłosińskaa
płynęła dowolnie wybra-nym stylem ( kraulem),,
zajęła II m; So ia Kowal-czyk płynęła grzbietem,,
k
zajęła II m; Marta Nowik
płynęła kraulem, zajęła IIII
m; Marika Witczak płynę-ła klasykiem, zajęła IV m.
Chłopcy wyścigi indywidualne: Karol Rojek płynął kraulem, zajął I m; Paweł Banasiak płynął klasykiem, zajął II m;
Staś Rutowicz płynął grzbietem, zajął II m; Krystian Piotrowski płynął dowolnie wybranym stylem ( kraulem),
zajął III m; Michał Marszałkowski płynął kraulem, zajął II m; Jędrzej Aleksander płynął klasykiem, zajął II m;
Dominik Knap płynął grzbietem, zajął I m;
Michał Stoiński płynął motylkiem, zajął III
m; Chłopcy w punktacji drużynowej zajęli
II miejsce w powiecie.
Po raz pierwszy uczniowie z naszej
szkoły wzięli udział w zawodach pływackich i od razu wypływali miejsca na
podium. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy wytrwałości
w dalszych treningach.
3 marca w Szkole Podstawowej nr
21 w Gdyni odbył się 19 inał Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas 4. Tytuły laureatów zdobyli
uczniowie klasy IVb z Pogórza – Filip
Freiberg oraz Maciej Markowski. To kolejny sukces młodych matematyków,
którzy na co dzień rozwijają swoją pasję
realizując indywidualne programy nauki
z matematyki. Gratulujemy!
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej

w Pogórzu okazali się najlepsi w konkursie Global Impact Day on Cyber
Security zorganizowanym przez firmę
WNS. Konkurs dotyczył bezpiecznego i świadomego korzystania z Inter-

netu. Uczestnicy musieli wykazać się
zarówno wiedzą jak i szybkością przy
odpowiadaniu na pytania konkursowe.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazali się:
- w klasach I-III - Amelia Nurek z klasy IIId - w klasach IV-V - Wiktor Rozmarynowski z klasy Vc - w klasach VI
- Piotr Skierka z klasy VIc - w klasach
VII - Anna Kubis z klasy VIIc.
Podczas uroczystego spotkania uczniowie otrzymali od organizatorów atrakcyjne nagrody rzeczowe. Gratulujemy!!
Uczeń klasy
Szymon
y 1a z Pogórza
g
y
Soboczyńskii
otrzymał ty-tuł i nagrodęę
Zawodnika
Roku
Arkii
Gdynia w ka-tegorii wie-kowej 2010..
U ro c z ys to ś ć
wręczenia
nagrody od-była się z
udziałem
prezydenta
miastaa
Gdynia Wojciecha Szczurka.
Szymon otrzymał
wspaniały puchar,
który z dumą zaprezentował dyrektorowi szkoły.
Gratulujemy
wspaniałego
sukcesu i życzymy powodzenia
w dalszym realizowaniu pasji.
Nr4/2018
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Pierwszy Walentynkowy
Sport

Bieg Parami za nami!

P

o raz pierwszy w historii gminnych
biegóww Rewie 18.02.spotkało się 180
par, które postanowiły pobiec w Pierwszym Walentynkowym Biegu Parami.
Był to bieg na dystansie 3,5 km, którego trasa przebiegała ulicami Rewy oraz
plażą, wzdłuż linii brzegowej. Na starcie
rozgrzewkę dla wszystkich przeprowadził trener personalny z Movewell. Bieg
otworzył wystrzałem Wice Wójt Gminy
Kosakowo Marcin Majek.
Zawody zostały przeprowadzone
w klasy ikacji ogólnej dla wszystkich par
i odrębnej klasy ikacji dla mieszkańców
Gminy Kosakowo. Nagrody przyznawane
były dla najlepszych par od I do VIII miejsca w kategorii Open i od I do III w kategorii mieszkańcy Gminy Kosakowo.

Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc w zabezpieczeniu imprezy Policji
Powiatowej z Pucka, Policji z Gminy Ko-

sakowo, Straży Gminnej oraz OSP Kosakowo.
Załączamy również podziękowania
dla patronów medialnych: TV Kosakowo,
TTM, Radio Kaszebe, NordaFM, Nadmorski24, ZiemiaPucka.info.
Podziękowania składamy również
irmie ICC TIME z Redy – pomysłodawcy
i współorganizatorowi biegu oraz sponsorom imprezy: Sponsorowi Głównemu:
Hotelowi Skipper i Restauracji Bukszpryt z Rewy, Wójtowi Gminy Kosakowo, ALOHA z Rewy, Hotelowi Faltom
z Rumi, Premium Gym z Rumi, Checzy
Kole Szperka z Rewy, Kaleo Flowers
z Gdyni, Beauty Gang z Rumi, Mecha VR
Games – Centrum Wather Front Gdynia, Uciekaj.pl – escape room z Gdyni za
ufundowanie nagród dla par. Do zobaczenia za rok!

Najlepszą parą w klasy ikacji generalnej okazali się Monika Dubiella i Michał Derdowski z Mirotek.
Wśród mieszkańców Gminy Kosakowo pierwsze miejsce zajęli: Justyna
Kaniewska i Andrzej Śliwiński (Kosakowo), jako drugie linię mety przekroczyła
para: Monika Włudzik i Sylwia Bazan
(Kosakowo), a trzecie miejsce zajęły:
Aleksandra Śliwińska i Sylwia Brzozowska (Kosakowo).
Nagrody na mecie wręczał Wice Wójt
Gminy Kosakowo Pan Marcin Majek.
Ten nowy projekt sportowy w gminie
Kosakowo spotkał się z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem.
Nr4/2018
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I edycja Biegu Tropem Wilczym

4 marca uczciliśmy w Gminie Kosakowo pamięć Żołnierzy
Wyklętych poprzez organizację pierwszej edycji Biegu Tropem
Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Gminy.
Gmina Kosakowo zorganizowała Bieg we współpracy z 43
Bazą Lotnictwa Morskiego, Fundacją Wolność i Demokracja,
The North Event, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku, dzięki czemu tradycyjny bieg na
1963 metry (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich organizatorów – przebiegał po terenie lotniska wojskowego.
Na miejscu imprezy podziwiać można było z bliska wojskowe statki powietrzne, odbyła się też krótka lekcja historii
przeprowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej.
Każdy z zawodników przekraczających linię mety otrzymał
z rąk Wice Wójta Marcina Majka specjalnie przygotowany na tę
okoliczność medal.
Po zakończeniu biegu odbył się konkurs wiedzy na te-

mat Żołnierzy Wyklętych, w którym do wygrania były m.in.
gry edukacyjne, książki, kalendarze, ryngrafy oraz wyjątkowa srebrna moneta poświęcona Żołnierzom Wyklętym,
wydana specjalnie na tę okazję, ufundowana przez Narodowy Bank Polski, którą wygrał młody mieszkaniec Mostów.
Każdy z uczestników po sportowych zmaganiach otrzymał
ciepły posiłek w postaci grochówki, wraz z kawą lub herbatą.
Dziękujemy Inicjatorowi biegu, mieszkańcowi Pogórza - Panu
Michałowi Przysieckiemu z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku za pomysł i zaangażowanie organizacyjne.
Organizatorzy serdecznie dziękują za nieocenioną pomoc
pracownikom PEKO i za wielkie zaangażowanie wolontariuszom z Yacht Club Rewa. Załączamy również podziękowania
dla patronów medialnych - TVP3 Gdańsk, Ziemia Pucka.info.
Cieszymy się i dziękujemy, że uczcili Państwo z nami w tak wspaniały sposób Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Relacje można
obejrzeć w Panoramie TVP 3 Gdańsk– od 10 minuty o Kosakowie. https://gdansk.tvp.pl/36260386/04032018-2130

I Kosakowski Turniej Siatkówki Halowej
10 marca odbył się I Kosakowski Turniej Siatkówki
Halowej. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Kosakowo oraz Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo. W turnieju wzięło udział 8 drużyn,,
z czego 4 pochodziły z
Gminy Kosakowo, 3 z Gmi-ny Szemud oraz jedna z
Gdyni. Zwycięzcą turnieju
u
została drużyna Aktywnee
Kosakowo I, która po za-ciętym boju wygrała z dru-żyną Polley Volley Bojano..
Na trzecim miejscu zostałaa
sklasyfikowana
drużynaa
Karramba Team.
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MVP mężczyzn został: Sławomir Mizeraczyk (Polley
Volley Bojano), MVP kobiet została Karolina Kraszkiewicz (Aktywne Kosakowo I)
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Sztorm Mosty Cup 2018
– udany weekend rocznika 2008/09

Mistrzostwa
Mi
t
t P
Powiatu
i t wF
Futsalu
t l „Kibol-Cup
Kib l C 2018”

Dębogórze Wybudowanie

ze srebrem!
4 marca w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo” we
Władysławowie po raz 13. rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Futsalu – „Kibol-Cup” o Puchar Burmistrza Władysławowa.
W Turnieju wzięło udział 15 najlepszych futsalowych drużyn z terenu powiatu puckiego. Gminę Kosakowo reprezentowały 4 zespoły.
Do grupy B z Dębogórzem Wybudowaniem, zostały dolosowane dwie
kolejne kosakowskie ekipy, które dostały się to turnieju dzięki dzikim
kartom: Hito-Sushi Dębogórze Wybudowanie i Dębogórze. Sztorm
Mosty rywalizował w grupie C.
Z 1. miejsca do fazy pucharowej awans uzyskało Dębogórze Wybudowanie, które wygrało 2 pierwsze mecze grupowe, następnie po
bratobójczym meczu przegrało z Hito-Sushi i na koniec wygrało derby
z Dębogórzem.
Od pierwszych meczów kosakowskim drużynom kibicował obecny na turnieju Wójt Jerzy Włudzik, a zawody tradycyjnie prowadził
p. Janusz Nowicki. Nagrody ufundowali: Burmistrz Władysławowa
Roman Kużel – puchar za I miejsce, Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk – puchar za II miejsce, Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik – puchar za III miejsce, z-ca Dyrektora CKPiS we Władysławowie – statuetka dla najlepszego bramkarza. Lista strzelców i wszystkie wyniki na
stronie: cup.kibol.pl
p
p

Nabór do grup młodzieżowych

17-18 lutego br. w Hali Sportowej przy ZS-P w Mostach zostały rozegrane turnieje roczników 2008 i 2009 – „Sztorm Mosty-Cup 2018”.
Był to bardzo udany weekend dla młodych piłkarzy ze Sztormu
Mosty. Trenerzy: Adrian Niewiadomski i Krystian Pobłocki wystawili
do gry 2 drużyny z rocznika 2008, które wygrały oba sobotnie turnieje,
i 1 z rocznika 2009, który zakończył niedzielne rozgrywki na II miejscu!
W sobotę rywalizowali juniorzy z rocznika 2008 (i młodsi). W turnieju porannym komplet zwycięstw odniósł drugi zespół Sztormu, który w końcowej klasy ikacji wyprzedził o 3 pkt. SI Arkę B Gdynia; turniej
popołudniowy bez porażki zakończyły dwa zespoły: Sztorm I Mosty
(z 4 zwycięstwami i 1 remisem) oraz AP Bałtyk Gdynia (z 3 zwycięstwami i 2 remisami).
Turniej poranny R-2008: 1. Sztorm II Mosty – 15 p., najlepszy
strzelec: Xavier Nowaczyk (Sztorm), najlepszy bramkarz: Jeremi Macholl (Arka), najlepszy zawodnik: Mateusz Jurkowski (Sztorm)
Turniej popołudniowy R-2008: 1. Sztorm I Mosty – 13 p, najlepszy strzelec: Adam Iwaszczuk (Bałtyk), najlepszy bramkarz: Szymon
Kołodziejski (Sztorm), najlepszy zawodnik: Patryk De
Denc (Sztorm)
W niedzielę do gry przystąpili juniorzy
z rocznika 2009.
Zespół Sztormu
do ostatniego
meczu walczył z
Pogonią Lębork
o zwycięstwo,
jednak w bezpośrednim spotkaniu
musiał
uznać wyższość
kolegów z Lęborka. Warto zaznaczyć, że decyzją trenerów najlepszym zawodnikiem turnieju uznany został ponownie Patryk Denc ze Sztormu Mosty.
Turniej poranny R-2009: 1. SI Arka Gdynia – 15 p., najlepszy
strzelec: Mateusz Pach (Arka), najlepszy bramkarz: Jakub Łukasiuk
(Arka), najlepszy zawodnik: Antoni Wittbrodt (Salos)
Turniej popołudniowy R-2009: 1. Pogoń Lębork – 15 p., 2.
Sztorm Mosty – 12 p., najlepszy strzelec: Piotr Kreft (Pogoń), najlepszy bramkarz: Olgierd Pepłowski (Pogoń), najlepszy zawodnik: Patryk
Denc (Sztorm)
Sztorm 2008/2009: obóz piłkarski w Solcu Kujawskim
W lutym juniorzy 2008/2009 Sztormu Mosty pod opieką trenerów Adriana Niewiadomskiego i Sebastiana Richtera brali udział
w zimowym obozie piłkarskim w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Na miejscu kompleksu znajdywały się: hala sportowa,
basen, bowling, restauracja, a w okollicy las i malowniczy brzeg Wisły.
Obszerną galerię i opis dzień po dniu z zajęć obozowych można znaleźć
y
p
na stronie: sztormmosty2008.futbolowo.pl

GKS Sztorm Mosty

G

minny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabory
do drużyn młodzieżowych. Kontakt i zapisy możliwe są
u trenerów poszczególnych roczników:
2004-2005 – tr. Tomasz Tuttas, tel. 692-097-257,
2006-2007 – tr. Adam Mackiewicz, tel. 660-819-182,
2008-2009 – tr. Adrian Niewiadomski, tel. 606-230-977,
2010 – tr. Michał Michalski, tel. 507-625-650,
2011-2013 – tr. Paweł Formella, tel. 608-272-212.
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Kalendarz Imprez Gminy Kosakowo kwiecień/maj
Data
KWIECIEŃ 2018

Godz.

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Sob, 07.04.2018

10:00

Zebranie organizacyjne ,,Kurs żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego”
(dla młodzieży z Gminy Kosakowo bezpłatnie)

Yacht-Club Rewa

Szkoła Podstawowa z oddziałami
gimnazjalnymi w Kosakowie

Pt, 13.04.2018

09:0013:00

Zbiórka Krwi

Sołtys i Rada Sołecka
wsi Kosakowo

Parking przed Urzędem Gminy
w Kosakowie

Wt, 17.04.2018

10:00

Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej ,,Rodnô Mòwa”

Wójt Gminy ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

Wystawa p. Jolanty Żelaznej - Stapf ,,Piastowskie Władczynie i Królowe”

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Pt, 20.04.2018
Śr, 25.04.2018

09:30

Święto Patrona Wsi Kazimierz: Msza Święta w Rumi

Wójt Gminy, Sołtys Kazimierza
wraz z Radą Sołecką

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św.
w Rumi

Śr, 25.04.2018

17:00

Święto Patrona Wsi Kazimierz: Nieszpory przy Kapliczce i uroczystość
w Świetlicy Sołeckiej w Kazimierzu

Wójt Gminy, Sołtys Kazimierza
wraz z Radą Sołecką

Kapliczka i Świetlica w Kazimierzu

Czw, 26.04.2018

09:00

X Festiwal Piosenki Dziecięcej ,,Kraina bajkowej piosenki”

Wójt Gminy Kosakowskie Centrum Kultury

Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie

,,Dzień Flagi”

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo
Kosakowskie Centrum Kultury

Przemarsz z plaży w Mechelinkach
do Cyplu w Rewie

Biesiada w Checzy

ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie

MAJ 2018
Wt, 01.05.2018
Śr, 09.05.2018

17:00

Sob, 12.05.2018

11:00

Uroczyste Otwarcie Sezonu Żeglarskiego

Yacht- Club Rewa

Przystań w Rewie

Sob, 19.05.2018

09:0016:00

Akademickie Mistrzostwa Pomorza

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Gminny konkurs mitologiczny

ZS-P Mosty

Gminny Dom Kultury Pierwoszynie

Czw, 24.05.2018
Pt,10:00Pt, 25.05-27.05.2018
Nd,10:00
Pt, 25.05.2018

16:00

So, 26.05.2018

09:00

Regaty Orange
Egzamin na sternika motorowodnego
Festiwal Twórczości dla Dzieci ,, Karuzela sztuki”

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

Yacht-Club Rewa

Yacht-Club Rewa

Kosakowskie Centrum Kultury Projekt
Edukacyjny ,,Pajączek Łukasz”
Biblioteka w Kosakowie

Gminny Dom Kultury Pierwoszynie

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

Ś.P.

Stanisław Chmurkowski z Pogórza, lat 86
Łucjan Cylkowski z Pogórza, lat 67
Władysława Karpluk z Mosty, lat 84
Marianna Kasperczak z Mostów, lat 98

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 Pro ilaktyki 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;

Czesław Kupc z Kazimierza, lat 64
Zdzisław Nadolski z Kosakowa, lat 57
Barbara Siemińska z Pierwoszyna, lat 63

- 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.

BIULETYN GMINNY – bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Nakład 5.100 egz.
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O SEGREGACJI SŁÓW KILKA

arastająca „góra śmieci” jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. W Polsce jeszcze
do niedawna odpady komunalne w całości przekazywane były na składowiska. W roku 2013
wprowadzono w Polsce obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez
mieszkańców, co pozwoliło ograniczyć ilość odpadów przekazywanych na składowiska, a zebrane frakcje
materiałowe przekazywać do recyklingu i ponownego wykorzystania. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” już pod koniec lat 90-tych podjął działania, które umożliwiły wdrożenie systemu segregacji
odpadów materiałowych w gminach członkowskich Związku. Dzięki temu ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach z 2013 roku nie zaskoczyła naszych Mieszkańców, którzy przeszło dekadę wcześniej
przyjęli system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na frakcje: szkło, makulatura, plastik i tworzywa
sztuczne wraz z metalami oraz odpady zielone
pochodzące z ogrodów i parków (trawa, liście
W roku 2017 przeciętny Polak wytworzył
i gałęzie). Ponadto coroczne wzrosty poziomów
ponad 300 kg odpadów komunalnych,
odzysku zbieranych frakcji odpadów wskazują, że
a mieszkaniec Pomorza niemal 330 kg!
ekologiczne podejście do tematu „śmieci” jest dla
(Główny Urząd Statystyczny, 2017 r.)
nas
naturalnym
i oczywistym
sposobem
postępowania.
Niebawem czeka nas kolejna zmiana w systemie segregowania u źródła. Poza głównymi frakcjami
odpadów (zmieszane, papier i makulatura, plastik i metale, szkło oraz odpady zielone) pojawią się pojemniki
brązowe przeznaczone na odpadki kuchenne. Wyrzucać do nich będziemy roślinne odpadki kuchenne, resztki
warzyw i owoców, obierki, fusy z kawy i herbaty. Celem rozszerzenia zakresu segregacji jest zwiększenie ilości
odpadów przekazywanych do kompostowania. Efektem będzie nie tylko uzyskanie pełnowartościowego
produktu - kompostu, ale i ograniczenie ilości odpadów przekazywanych na składowisku. To właśnie odpady
kuchenne odpowiadają za silne zawilgocenie odpadów zmieszanych, czego efektem są procesy rozkładu
zachodzące na składowisku i siłą rzeczy towarzyszące im nieprzyjemny zapach, tzn. odory, szczególnie
uciążliwe dla mieszkańców okolic składowisk.
Poza segregacją odpadów materiałowych przypominamy też o obowiązkowym
postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak zużyte sprzęty elektryczne
i elektroniczne, baterie i akumulatory, przepracowane oleje, leki, substancje chemiczne
i inne (pełną listę odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.kzg.pl).
Wyrzucanie ich łącznie z odpadami komunalnymi jest zabronione i stanowi wielkie
zagrożenie dla środowiska i organizmów żywych. Adresy Punktów Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (PZON), pojemników na zużyte baterie, oraz na przeterminowane
leki dostępne są na naszej stronie: www.kzg.pl.

