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Szanowni Wyborcy, Mieszkańcy Gminy Kosakowo, Sąsiedzi
Minęły kolejne cztery lata, gdzie z Waszego mandatu i Waszego wyboru jestem
sternikiem okrętu, który w zgodzie z radnymi, sołtysami i mieszkańcami płynie do
przodu na spokojne wody. Cieszy i napawa optymizmem to co zrobiliśmy w ostatnich latach dając satysfakcję dobrze spełnionej pracy.
Szanowni Państwo, na stronach tego Biuletynu podsumowujemy nasze dokonania i najważniejsze inwestycje, które sprawiły , iż w naszej Gminie przyjemniej się żyje, mieszka oraz wypoczywa.
Pozdrawiam

Wójt Jerzy Włudzik

Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta 16 listopada 2014r.
Lokale będą otwarte w godz. 7:00-21:00
Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca
ich stałego zamieszkania. Zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania nie wydaje się.
W sprawie spisu wyborców - informacja w Urzędzie Gminy u p. Anny Głowińskiej, pok. Nr 5 (na parterze), tel. 58660 43 14.

LOKALE WYBORCZE
Głosowanie odbędzie się w stałych obwodach głosowania. (zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XXXVII/4/2013 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku ze zm.)- w dalszej części biuletynu. Zwracamy uwagę, że mieszkańcy Suchego Dworu głosują
w nowo oddanej do użytku świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze, ul. Jana Chryzostoma Paska 6, Siedziby pozostałych siedmiu lokali
wyborczych – bez zmian.
Wszystkie lokale na terenie Gminy Kosakowo mają podjazdy dla wózków inwalidzkich. Osobom niepełnosprawnym zapewnimy
transport do lokali wyborczych. Zgłoszenia w dniu wyborów pod nr telefonu 58660 43 43, od godz. 12:00 – 18:00.
Wyborca odbierając karty do głosowania powinien okazać obwodowej komisji wyborczej swój dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem.

Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie
Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, a także wyjaśnień komisarza wyborczego.
Pracami Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie kieruje przewodniczący – Krzysztof Gregorek, który w szczególności: czuwa nad
wykonywaniem zadań komisji, reprezentuje komisję na zewnątrz, ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im
przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji – Monika Kata.
W dniu wyborów – 16 listopada 2014r. od godz. 6,00 Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie będzie pełnić dyżury w swojej siedzibie
w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, pok. Nr 3 na parterze, tel. 58660 43 43.
Wszelkie niezbędne informacje nt. wyborów i także komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie zamieszczać będziemy na
stronie internetowej www.kosakowo.pl zakładka „Wybory samorządowe”

PODSUMOWANIE KADENCJI

Rada Gminy Kosakowo- organ uchwałodawczy
VI kadencja lata 2010-2014r.
Skład

Brzozowska Alicja

Mirosław Marek

Elwart Waldemar

Merchel Alina

Fifielska Marzena

Roszak Bożena

Gloza Beata

Rzepa Marzena

Pierwsza Sesja Rady Gminy Kosakowo odbyła się dnia 30 listopada 2010
roku. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz wybrali Mirosława Marka
na przewodniczącego Rady i Alinę Merchel na wiceprzewodniczącą Rady.
Pełnili one te funkcje przez całą kadencję.
Na pierwszej sesji powołano także organy wewnętrzne Rady - komisje
stałe:
• Komisję Rewizyjną w składzie: -Marzena Fifielska- przewodnicząca, Wojciech Klimczyk- wiceprzewodniczący, Waldemar Elwart- członek.
W dniu 7 listopada 2011 roku Radna Marzena Fifielska zrezygnowała z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Na sesji 29 grudnia 2011 roku na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada powołała Mariana Gutowskiego.
Na sesji, w dniu 28 listopada 2013 roku, w związku ze złożoną przez Mariana
Gutowskiego rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz
zczłonkostwa ww/wkomisji, na przewodniczącą komisji rewizyjnej Rada powołała Beatę Gloza.
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; wtym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy oraz wykonuje inne
zadania zlecone jej przez radę gminy w zakresie kontroli.
Wszystkie sprawy podnoszone przez Henryka Palczewskiego w jego biuletynie na pracę Komisji Rewizyjnej w sprawie m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, referendum i innych badały: Policja, Prokuratura,
organy nadzoru nad samorządem gminnym. Nie dopatrzono się żadnego
naruszenia prawa, ani zaniechania działań przez komisję rewizyjną.
• Komisję Samorządu Terytorialnego i Zdrowia w składzie: Wiktoria Śliwińska- przewodnicząca, Marzena Rzepa- wiceprzewodnicząca, Alina Merchel,
Beata Gloza, Waldemar Elwart.
• Komisję Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej
wskładzie: Antoni Strzelec- przewodniczący, Wojciech Kierszka- wiceprzewodniczący, Marzena Fifielska, Alicja Brzozowska, Marian Gutowski.
• Komisję Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu w składzie: Lucyna Sorn - przewodnicząca, Beata Gloza – wiceprzewodnicząca, Marzena
Rzepa, Bożena Roszak, Wojciech Klimczyk.
W związku z rezygnacją w dniu 24 kwietnia 2013 roku z członkostwa w komisji
przez radną Beatę Glozę, w jej miejsce rada powołała Marzenę Fifielską, wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu została
Bożena Roszak
• Komisję Budżetowo- Gospodarczą w składzie: Szymon Tabakiernik – przewodniczący, Alicja Brzozowska – wiceprzewodnicząca, Lucyna Sorn, Antoni
Strzelec, Wiktoria Śliwińska.
Na sesji w dniu 28 lutego 2013 roku Rada Gminy odwołała Szymona Tabakiernika z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz z człon-
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Kierszka Wojciech

Strzelec Antoni

Klimczyk Wojciech

Śliwińska Wiktoria Tabakiernik Szymon

kostwa w tej komisji. Na przewodniczącego Komisji Budżetowo Gospodarczej
powołano wówczas Mariana Gutowskiego.
W czasie mijającej kadencji Rada Gminy Kosakowo odbyła 62 sesje, na których podjęła 442 uchwały. Dotyczyły one przede wszystkim budżetu gminy,
podatków, gospodarki odpadami, planowania przestrzennego, oświaty, gospodarki nieruchomościami.
W 2012 roku z okazji Jubileuszu 40-lecia Gminy odbyły się dwie uroczyste
Sesje Rady Gminy.
Rada Gminy w tej kadencji ponadto:
• uchwaliła Statut Gminy Kosakowo
• uchwaliła Statut Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
• zarządziła o przeprowadzeniu referendum gminnego
• zaopiniowała projekt planu aglomeracji Gdynia dotyczący wyposażenia
w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone
oczyszczalniami ścieków
• w ramach współpracy z Powiatem Puckim podejmowała uchwały dot.
wspólnej budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych na terenie
Gminy Kosakowo
• przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”
• dwukrotnie na rok 2012 i 2013 przyjęła projekt „Idę do Pracy” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
• uchwaliła „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata
2011-2015”.
• przekazała środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w
Kosakowie
• podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Kosakowo jako członka do Stowarzyszenia Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni
• wyraziła zgodę na podpisanie porozumień partnerskich owspółpracy: zniemiecką gminą Rouwer, z francuzką gminą Gonneville La Mallet i z Miastem
Pontarlier we Francji.
• postanowiła o wzniesieniu pomnika braci Radtke w Dębogórzu.
• ponadto Rada skierowała Rezolucje do Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie rozpoczęcia realizacji budowy OPAT- Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
• a także wyznaczyła przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i delegowała przedstawiciela
Gminy do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pucku.
Oprócz uchwał dotyczących organizacji wewnętrznej Rady Gminy Kosakowo,
inicjatywa uchwałodawcza należała przede wszystkim do Wójta Gminy.
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Wójt Gminy- organ wykonawczy
W 2010r. mieszkańcy Gminy na kolejną trzecią kadencję wybrali na Wójta
Gminy Jerzego Włudzika, człowieka z dużym doświadczeniem w pracy w administracji i samorządzie, który zmienił wizerunek i otoczenie Gminy. Gmina
Kosakowo jest pozytywnie postrzegana i oceniana w rankingach ogólnopolskich i regionalnych, jak: Złota Setka Samorządów, gospodarczo-samorządowy „HIT Pomorza”, Otrzymaliśmy wyróżnienie honorowe w rankingu gmin
„Fair Play” z tytułem „Złota Lokalizacja Biznesu” oraz Złotą Statuetkę Fair
Play. W ramach programu „Jakość zarządzania gminą w woj. pomorskim” w
rankingu „Gmina Manager” - I miejsce. Jesteśmy laureatem godła promocyjnego „Teraz Polska”.
Do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał
rady Gminy, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym
w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określanie sposobu
wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie
jej na zewnątrz.

Środki UE
Inwestycje realizowane na terenie Gminy Kosakowo
z udziałem środków unijnych w latach 2002-2014
70,9 mln zł
Inwestycje związane z ochrona środowiska wykonanymi
przez PEWiK
108,4 mln. zł
Zadłużenie z tytułu kredytu wynosi na dzień 30.09.2014 wynosi
23 mln. zł stanowi 44,3% planowanych dochodów.
Pamiętajmy, że zaciągane kredyty:
•
•

W związku z upływającą kadencją przedstawiamy Państwu poniżej informacje o stanie Gminy oraz podsumowanie działań Wójta Jerzego Włudzika w

umożliwiają nam aplikację i korzystanie z funduszy unijnych,
które wymagają wkładu własnego
pozwalają już dziś na korzystanie z pozostawionych budowli
i infrastruktury, nie czekając na lata następne, aż
zgromadzimy fundusze.

okresie jego rządów.

DROGI GMINNE

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały:
(za poszczególne lata w odniesieniu do roku 2002r. )
2002

2006

2010

2012

2014
(30.09)

6.465

8,152

9.338

10.425

11.526

% wzrost
ludności

+26%

+44,4%

+61,2%

+23,4 %

W latach 2003-2014- wykupiono 49ha dróg, co kosztowało gminę
6 mln. W tym okresie wybudowano dróg za 23 mln zł raz 977 latarni
ulicznych, a także wydaliśmy ponad 2,2 mln zł na uregulowanie
wód opadowych.

WAŻNIEJSZE inwestycje
(koszt inwestycji)
1. GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ I PŁYWALNIĄ
W KOSAKOWIE

BUDŻET GMINY
Dochody (w mln. zł.)

(ok. 29,4 mln zł.)

Lata

2003

2006

2010

2012

2014
(30.09)

Dochody
ogółem

19,9

25,4

39,2

43,9

51,9

Dochody
własne

10,7

15,8

20,9

23,4

31,0

Dochód na
jednego
mieszkańca

2.880

3.116

4.200

4.091

4.505

2. PRZYSTAŃ RYBACKA W MECHELINKACH

Wydatki (w mln. zł)
Lata

2003

2006

2010

2012

2014
plan

Wydatki

19,9

24,1

38,3

47,4

64,3

(ok. 15,7 mln zł.)

Wydatki na inwestycje
2002-2006

2007-2010

2011-2014

28,4 mln zł

65 mln zł

83,8 mln zł
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3. ALEJA ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA (ok. 1,9 mln zł.)

7. OUTDOOR FITTNESS W KAŻDEJ WSI

4. ŚWIETLICA SOŁECKA W SUCHYM DWORZE

8. REWITALIZACJA ALEI LIPOWEJ (ok. 1,1 mln zł.)

(ok. 681,4 tyś. zł)

(ok. 169,0 tyś zł.)

9. PRZEDSZKOLE W DĘBOGÓRZU (ok. 1,8 mln zł.)
5. SALA GIMNASTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W POGÓRZU (ok. 2,7 mln zł.)

10. KOMPLEKS BOISK- ZŁOTE PIASKI (ok. 854,7 tyś zł.)

6. SALA GIMNASTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W DĘBOGÓRZU (ok. 3,1 mln zł.)

11. BUDYNEK SOCJALNY W POGÓRZU (ok. 2.2 mln zł)
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URZĄD GMINY
Przywiązujemy dużą wagę do sprawnej i przyjaznej administracji.
Dążeniem Wójta Jerzego Włudzika było i jest zapewnienie dobrych warunków przyjęć interesantów w urzędzie.
W ostatnich latach zmodernizowano budynek urzędu, dobudowano piętro
i salę posiedzeń. Biura wyposażono w funkcjonalne meble i sprzęt biurowy,
poprawiono warunki pracy i przyjmowania interesantów.
Staramy się – w szczególności z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych
- aby te pokoje, do których przychodzi najwięcej interesantów znajdowały się na
parterze, by nie trzeba było wchodzić po schodach.
Naszą misją jest zadowolenie mieszkańców z poziomu obsługi oraz
kształtowanie jak najlepszego wizerunku Gminy i urzędu.
Misję tą wypełniamy w ramach certyfikatu jakości europejskiej normy ISO
9001:2008, który zobowiązuje.
W ramach tej normy dwa razy w roku przeprowadzamy badania ankietowe na
temat pracy urzędu, w których Państwo dajecie nam dobrą ocenę. Zdecydowana
większość interesantów (ponad 80%) załatwia sprawy niezwłocznie po przyjściu do urzędu, bez kolejek i czekania. W tut. urzędzie wydaje się rocznie ok.
7.000 decyzji administracyjnych, z czego w stosunku do jedynie 0,4% jedynie
złożono odwołania.
W mijającej kadencji Urząd Gminy w Kosakowie był 24 razy kontrolowany przez organy zewnętrzne, w tym przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
Najwyższą Izbę Kontroli, Wojewodę Pomorskiego, Urząd Kontroli Skarbowej,
Urząd Marszałkowski, ZUS.
Kontrole nie wykazały żadnych istotnych błędów, ani naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, a zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

ZDROWIE
Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom Gminy zapewnia
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Kosakowie.
Ze swej strony dodatkowo:
• Kontynuujemy profilaktyczny projekt badań USG stawów biodrowych
u niemowląt powyżej 2 m-cy życia
• W 2013 roku 15-cioro dzieci z naszej gminy uczestniczyło w treningach
w zakresie neuroterapii „EEG Biofeedback”
• W marcu bieżącego roku w naszej gminie została uruchomiona dla osób
starszych i schorowanych usługa teleopieki.
• W bieżącym roku wprowadziliśmy w gminie program dla rodzin wielodzietnych. Program ma zasięg ogólnokrajowy, adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Do
programu do tej pory zgłosiło się 51 rodzin z naszej Gminy
• W sierpniu br. w Suchym Dworze na terenie osiedla Jaworowe Wzgórze
otwarto prywatną przychodnię Clinica Medica, która oferuje usługi doświadczonych lekarzy, punkt szczepień oraz usługi pielęgniarki środowiskowej. Znajduje się tan także ośrodek pobytu dziennego dla osób starszych z usługą teleopieki.

OŚWIATA
Naszym uczniom staramy się stworzyć dobre warunki do nauki, a kadrze
pedagogicznej do pracy. W tym celu corocznie do subwencji oświatowej, jaką
otrzymujemy z budżetu państwa dokładamy z budżetu Gminy niemałe środki. Naszym celem, oprócz nauki, jest m.in. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, popularyzacja
osiągnięć dzieci i młodzieży przez konkursy, koncerty, spektakle itp., kreowanie właściwych postaw społecznych, integracja z dziećmi niepełnosprawnymi, kontakty kulturalne z młodzieżą z kraju i zagranicy.

Wydatki na oświatę (w mln. zł.)
Lata
Subwencja
oświatowa
Dopłata z budżetu
gminy
Ogółem budżet
oświaty

2010

2012

2014

6,3

8,3

9,3

4,7

7,7

18,0

11,1

16,0

27,3

SZKOŁY PODSUMOWANIE
DĘBOGÓRZE

Programy i projekty w latach 2010/2014

„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze
wokół nas”, „Eko-cuda”, „Szkoła dla środowiska”, „Chrońmy dziecięce uśmiechy”, „CAREX-gdzie były i co robiły twoje ręce”, „Zachowaj trzeźwy umysł”ogólnopolska kampania profilaktyczna, „Ratuję i uczę ratować”, „Mleko
w szkole” „Owoce w szkole”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, „Śniadanie
daje moc”, „Zdrowo jem, więcej jem” „Czym skorupka za młodu nasiąknie”,
„Cała Polska czyta dzieciom”, „Mały mistrz”, „Multisport”, „Trzymaj formę”,
„Mój elementarz bezpieczeństwa”, „Bezpieczny Puchatek”, „Bezpieczne ferie”, „Mistrz podstawówki” „Język angielski dla każdego przedszkolaka”,
„Taniec nowoczesny w przedszkolu”, „Sesje z plusem”, „Przyjaciele Zippiego”,
„Strażnicy Uśmiechu”, „Uczeń najlepsza inwestycja”/ uczniowie klas IV i VI,
„Pakiet startowy” edycja 1,2 dla uczniów klas V.

Certyfikaty uzyskane w latach 2010/2014
„Szkoła Promująca Zdrowie”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Certyfikat
Uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty”,
„Lepsza Szkoła-ogólnopolski projekt edukacyjny”

POGÓRZE

Sukcesy szkoły w latach 2010- 2014:

1. Mistrzostwo Świata w Finałach Światowych Odysei Umysłu w Michigan
w USA. Rok wcześniej drużyna zdobyła 4 miejsce w Maryland.
2. Najwyższe w gminie i w powiecie wyniki testu kompetencji klas VI.
3. Bardzo wysokie wyniki w testach trzecioklasisty „Operon” i OBUT.
4. Udział w projektach unijnych: „Uczeń – najlepsza inwestycja” i „Pakiet
startowy”. Dzięki nim uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych
w szkole oraz w licznych wycieczkach m.in. do Centrum Nauki „Kopernik”
w Warszawie.
5. Udział w projektach: „Muuvit – Ruszaj się z klasą”, „Tesco dla szkół – Talent
do niemarnowania”, „Mam kota na punkcie mleka”
6. III miejsce w województwie pomorskim projekcie „EduAktywacja”
organizowanym przez Young Digital Planet.
7. II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Umiejętności „Tropiciele” dla
klas I –III.
8. Udział w Wielkim Maratonie Czytelniczym (tytuł laureata i wyróżnienia).
9. Współpraca z drużyną Trefl Sopot; organizacja Nordea Trefl Basket Cup
na terenie szkoły.
10. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni z programu ActiveInspire oraz
Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona.
11. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie uczestniczyli
w zajęciach tenisa ziemnego. Pod koniec każdego roku szkolnego
organizowane były turnieje tenisa ziemnego.
12. Każdego roku uczniowie klas IV wyjeżdżają na Zieloną Szkołę na Litwę.
13. Liczne sukcesy sportowe m.in.: I, II, III miejsce w Jesiennych Mistrzostwach
Ziemi Puckiej w Biegach Przełajowych, I, II miejsce w w Lidze
Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych Powiatu Puckiego; III miejsce
w pchnięciu kulą w wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych „Energa
Athletic Cup”.
14. Dwukrotne zdobycie II miejsca w powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
15. Udział w pokazie finałowym konkursu „Bęc, jabłkiem w głowę”.
Organizatorem konkursu od 13 lat jest Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku, a od 2013 roku partnerem jest Centrum Nauki
Experyment w Gdyni, gdzie występowały finałowe grupy.
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MOSTY
1. Udział uczniów szkoły w 2 letnim projekcie wymiany międzynarodowej ze
szkołami w Walii, Irlandii i Hiszpanii w ramach programu COMENIUS pod
nazwą „ Nasza ucząca się społeczność”.
2.Realizacja projektu „Śladami pomników przyrody w gminie Kosakowo w
ramach Ogólnopolskiego Konkursu i otrzymanie Zielonego Certyfikatu I
stopnia jako wyróżnienie dla 10 najlepszych szkół w Polsce .
3. Otrzymanie certyfikatu i realizacja programu „ WF z Klasą” którego celem
jest zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego
oraz wsparcie nauczycieli tego przedmiotu w prowadzeniu atrakcyjnych
i nowoczesnych zajęć. Minister edukacji narodowej objął go honorowym
patronatem.
4. „Szkoły Kreatywnych Umysłów” jako innowacyjny program nauczania
dla edukacji wczesnoszkolnej (na cały etap) z zakresu treści edukacji
matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów
przedsiębiorczości.
5. „Innowacje gwarancją skutecznej edukacji” to innowacyjny program
nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej, w którym kształtowane będą w
szczególności umiejętności myślenia matematycznego oraz umiejętność
posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK); innowacyjne zajęcia na tabletach.
6. Program EDUSCIENCE to projekt podnoszący kompetencje uczniowskie
w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z
wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii , zwiększający
zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznotechnicznymi oraz językami obcymi dzięki diametralnej zmianie
dotychczasowej formuły nauczania, oraz wzrost umiejętności związanych
z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych.
7. Projekt regionalny międzypokoleniowy Zapomniane zabawki – ocalić
od zapomnienia realizowany przez szkołę we współpracy z Fundacją
Pomysłodalnia,.Uczniowie uczący się języka kaszubskiego i historii
regionu przy pomocy mieszkańców gminy Kosakowo, rzemieślników,
władz samorządowych, członków Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego,
twórców ludowych odtwarza zabawki z przeszłości charakterystyczne
dla regionu kaszubskiego, chroniąc w ten sposób dorobek kulturowy
poprzednich pokoleń, który zachował się jedynie w pamięci starszych
ludzi.
8. Projekt regionalny ” Kaszebe na wale” stanowiący unikalną formę edukacji
przyrodniczo – językowej , dzięki której w języku kaszubskim uczniowie
poznają przyrodę narażoną na ciągłą degradację . „ Poznaj aby zachować”
to hasło przewodnie tego projektu.
9. Pomorski Projekt Edukacji Morskiej ,który zakłada rozwój kompetencji
kluczowych poprzez stosowania umiejętności w formie zajęć
pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu, wyjazdowych warsztatów edukacyjnych organizowanych w kluczowych ośrodkach
edukacyjnych regionu takich jak stacje morskie oraz praktyczne zajęcia
żeglarskie . Jedna z grup szkolnych została wyróżniona tytułem laureata
roku 2013? 2014

SPORT
Sport to zdrowie. Dzieci regularnie uprawiające sport są nie tylko zdrowsze, ale także bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z nawiązywaniem
kontaktów z rówieśnikami. Regularny ruch pomaga korygować wady postawy,
a także zwiększa odporność organizmu. Poprawia zdolność koncentracji, co
także przekłada się nierzadko na lepsze wyniki w nauce i większą motywację
do udziału w zajęciach edukacyjnych. Dzieci regularnie uprawiające sport są
znacznie bardziej pogodne i optymistyczne niż ich rówieśnicy oraz łatwiej
nawiązują kontakty.
Wierzymy, że każde dziecko od najmłodszych lat powinno mieć radość
z uprawiania sportu, bez względu na to, czy będzie osiągało na tym polu
sukcesy, czy też nie.
Ambicją Wójta Jerzego Włudzika jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej, czy to na szkolnych olimpiadach letnich i zimowych, czy w klubach sportowych, z którymi współpracujemy i je wspieramy finansowo
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w ramach grantów z budżetu Gminy. Budujemy boiska sportowe, sale gimnastyczne i urządzamy w każdej wsi zewnętrzne strefy rekreacji ruchowej
tzw. outdoor fitness.
W ostatnich czterech latach, tak jak w poprzednich, w Gminie Kosakowo
wydarzyło się na niwie sportu wiele ciekawych, interesujących i godnych
podkreślenia wydarzeń, o których na bieżąco informowaliśmy mieszkańców
w biuletynach gminnych.
W Rewie rozwija się zaplecze Yacht-Clubu (wcześniej Rewska Szuta).
Klub stawia głównie na młodzież z terenu naszej gminy, która pod okiem
doświadczonego byłego trenera kadry olimpijskiej ma szansę bezpłatnie
poznawać i doskonalić swoje żeglarskie umiejętności. Zaowocowało to już
zdobyciem w 2013 r. Mistrzostwa Polski w klasie Puck. W naszej gminie
działa także drugi klub -Stowarzyszenie „Port Mechelinki”, w którego
szeregach nasza młodzież również zdobywa umiejętności żeglarskie.
W Kosakowie powstał kompleks boisk piłkarskich, dzięki czemu - po 6
latach nieobecności reprezentacji z naszej Gminy w rozgrywkach ligowych
- w 2010 r. powstał Klub Sportowy Sztorm Mosty, który już w pierwszym
sezonie swego istnienia awansował do Klasy A, a w roku bieżącym świętował
już awans do Klasy Okręgowej. Warto tu wspomnieć o szerokim zapleczu
juniorów Sztormu, którzy odnoszą niemniejsze sukcesy. W tym roku razem z
seniorami, z awansu do Pomorskiej Ligi Juniorów cieszyli się młodzi piłkarze
U12, zostając jedyną drużyną spoza miasta w tych rozgrywkach.
Sukcesy w powiecie puckim odnosiły nasze amatorskie drużyny
piłkarskie: w 2011 r. Dębogórze wywalczyło wicemistrzostwo, a w 2013 –
Dębogórze Wybudowanie – mistrzostwo powiatu puckiego w futsalu (turniej
„Kibol-Cup”). Tym ostatnim udało się w tym samym roku wywalczyć także
wicemistrzostwo województwa w futsalu (turniej „Pomerania-Cup”).
Szkoły gminne aktywnie wspierają działalność sportową: każda szkoła
raz w roku organizuje swoją „Olimpiadę” (Zimowa, Klas Młodszych,
Letnia i Gimnazjada). Ponadto, obok już istniejącego kompleksu „Orlik
2012” w Mostach, na ukończeniu jest niemniej okazały kompleks sportowy
przy otwartym w tym roku Gimnazjum w Kosakowie. Przy szkołach działają
również Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS Mosty, UKS Lider Dębogórze,
ULKS Skoczek w Pogórzu), w których młodzież szkolna może brać udział w
zajęciach piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, judo i lekkoatletyki. Obok
UKS-ów na terenie gminy działają sekcje sportowe: karate, szachowa, tenisa
stołowego i nordic-walking.
Gmina Kosakowo dwa razy do roku gości biegaczy z terenu całego powiatu:
wiosną – na biegach przełajowych w ramach puckiego grandprix oraz jesienią – z okazji biegów niepodległości. Z roku na rok
frekwencja i zainteresowanie wśród mieszkańców i przyjezdnych wzrasta.
Jest również okazja do wzięcia udziału np. we wiosennym rajdzie pieszym,
nordic-walking i rowerowym; wiosennych i jesiennych turniejach
tenisa stołowego; siatkówki plażowej; jak również w jesiennym
turnieju szachowym, który przyciąga zarówno ekspertów, jak i amatorów

PIŁKA NOŻNA
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Rozgrywki Letniej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
Rozgrywki Młodzieżowe Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Kosakowo
Mistrzostwa Powiatu w Futsalu o Puchar Starosty Puckiego „Kibol-Cup”
Mistrzostwa Pomorza Amatorów w Futsalu „Pomerania-Cup”
Rozgrywki Ligowe Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Kosakowo-Cup”

REGATY
• O Puchar Wójta Gminy Kosakowo, o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Kosakowo, Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Klasie Puck, regaty Sołectw
Gminy Kosakowo
• Memoriały: Teresy Remiszewskiej, Bogdana Kamieńskiego i Andrzeja

PODSUMOWANIE KADENCJI

Reymana organizowane przez Yacht-Club Rewa.
• Mistrzostwa Polski w Klasie Puck. W 2013 r. załoga YC Rewa zdobyła
Mistrzostwo Polski
• Ligi Yacht-Clubu Rewa
Ford Kite-Cup w Rewie – odbywające się każdego lata zawody
kitesurfingowe, będące jednym z etapów Pucharu Polski.

BIEGI
Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości , Biegowe Grand-Prix o Puchar
Starosty Puckiego

POZOSTAŁE

Olimpiady szkolne, Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej, otwarte Turnieje
Szachowe o Puchar Wójta Gminy Kosakowo, Turnieje Tenisa Stołowego,
Turnieje Siatkówki Plażowej, Marsze Śledzia, Rajdy Piesze, Rowerowe i Nordic
Walking, Nordic Morsing, Dziecięce Zawody Saneczkowe o Puchar Wójta.

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Żeglarstwo: bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Kosakowo, piłka nożna: sekcje GKS i UKS oraz w uczniowskich klubach
sportowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, judo, lekkoatletyka.
Karate: zajęcia od 2013 roku w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie,
w Świetlicy Sołeckiej Suchym Dworze, obecnie w Szkole w Mostach.
Szachy, tenis stołowy: sekcja dla mieszkańców Gminy Kosakowo przy UKS
Mosty.

KULTURA
Gmina Kosakowo dba o rozwój lokalnej kultury, tak istotnej w budowaniu
własnej tożsamości. Działa tutaj kilka Organizacji ważnych dla gminnej
kultury. Na co dzień staramy się aktywizować życie kulturalne gminy
poprzez ścisłą współpracę tut. Referatu Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z sołtysami, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi,
wspieranymi grantami z budżetu Gminy.
Ostatnie cztery lata okazały się dla kultury w naszej gminie niezwykle
owocne. Poszerzona została oferta różnorodnych zajęć odbywających się
w gminnych obiektach kultury (w Domu Kultury w Pierwoszynie, Domu
Kaszubskim w Dębogórzu, Checzy Nordowych Kaszubów). Kalendarz
cyklicznych imprez kulturalnych i rozrywkowych został rozszerzony o nowe
pozycje, a te wydarzenia, które zdążyły się wpisać już wcześniej w nasze
gminne tradycje, nabierały coraz większego oddźwięku wśród mieszkańców,
turystów i w publicznych mediach. Nasze zespoły artystyczne i mieszkańcy
odnosili kolejne sukcesy.
Imprezy kulturalne plenerowe:
• Uroczystości Odsłonięcia Tablic, Gwiazd i Postumentów w Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza (czerwiec / lipiec; Rewa)
• Rocznice Wybuchu II Wojny Światowej (1 września; miejsca pamięci
w Gminie Kosakowo)
• Obchody Rocznicy Walk w Obronie Kępy Oksywskiej (19 września; miejsca
pamięci w Gminie Kosakowo)
• Zaduszki Morskie w Rewie (2 listopada; Kościół w Rewie, Ogólnopolska
Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie)
• Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości, Uroczystość Wręczenia
Złotych Kłosów Gminy Kosakowo (listopad; Dom Kultury w Pierwoszynie)
• Uroczyste Obchody Święta Niepodległości (11 listopada; miejsca pamięci
w Gminie Kosakowo)
• Inscenizacja Historyczna: Pomorze ’39 – Torgau ’45 (6 maja 2012 r.;
Dębogórze)
• Uroczystości Obchodów Zakończenia II Wojny Światowej (8 maja; miejsca
pamięci w Gminie Kosakowo)
• Otwarcie Przystani Rybackiej w Mechelinkach (19 lipca 2014 r.)

• XIX-XXIII Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń; Dom
Kultury w Pierwoszynie)
• Bale karnawałowe dla dzieci (styczeń / luty; Dom Kaszubski w Dębogórzu)
• Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej i Miss Polski Ziemi Kaszubskiej
Nastolatek (kwiecień; Dom Kultury w Pierwoszynie)
• Gminny Dzień Dziecka (plac przy ul. Żeromskiego w Kosakowie)
• Wybory Bursztynowej Miss Lata (lipiec; scena plenerowa w Mechelinkach)
• Dni Gminy Kosakowo: XIV-XVIII Festyn Kaszubski, Kosakowska Noc
Kabaretowa, Koncerty Gwiazd (sierpień; plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie; Rewa – teren przy Szpyrku)
• Dożynki Gminy Kosakowo (wrzesień; plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie)
• Sobótki w Gminie Kosakowo (21-23 czerwca; sołectwa Gminy Kosakowo)
• Koncert Wandy i Bandy oraz koncerty szantowe (7 lipca 2012 r.; Rewa –
teren przy Szpyrku)
• Festyn integracyjny Z Pogórza Lato Rusza (czerwiec; teren przy Galerii
Szperk w Pogórzu)
• Koncert szantowy i nie tylko… (30 czerwca 2013 r.; Rewa – teren koło
Szpyrku)
• Powiatowe Obchody Dnia Strażaka (4 maja 2014 r.; plac przy ul.
Żeromskiego w Kosakowie)

Imprezy kulturalne:
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo
Premiery i wznowienia: Mistrz i Małgorzata, Świętoszek, Trochę bardziej
beczna Burza, Kubuś Fatalista i jego pan, Diabeł kulawy, Mahabharata, W pustyni i w puszczy Fruwającej Trupy Bodhisattwy Detiego czyli Totalny Odlot
w Międzynarodowy Dzień Teatru, Trzej Muszkieterowie, Bestia z Beki.
Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo - koncerty walentynkowe, świąteczny,
ku pamięci Michaela Jacksona.
Festiwale - Piosenki Dziecięcej, Piosenki Żołnierskiej, Kolęd Kaszubskich,
Piosenki Musicalowej i Filmowej, Piosenki Naszych Dziadków, spotkania
chóralne.
Wieczory Poetyckie, wydarzenia literackie, imprezy muzycznoliterackie
Kosakowscy Poeci na Święta, Miłość, poświęcony pamięci Tadeusza
Krzysztofa, Papieski Wieczór Poetycki, promocja książki Zygmunta
Miszewskiego, poświęcony twórczości Czesława Miłosza, konkursy
recytatorskie, Wieczór Świąteczny, wieczory adwentowe, poświęcony
twórczości Wisławy Szymborskiej, promocja III wydania książki Augustyna
Necla Rewianie, z okazji Obchodów Tygodnia Bibliotek 2013, Świat Poetycki
Juliana Tuwima, inaugurujący Kosakowską Grupę Literacką, promocja albumu
Zygmunta Miszewskiego Rybacy i stara przystań w Mechelinkach.
Koncerty muzyczne
Chopinowski, Chóru Academia Concerto z Brazylii, Muzyki Klasycznej z okazji Dnia Kobiet, Chóru Uniwersytetu Santo Tomas z Manili, koncert na dwa
fortepiany z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, Zespołu La Tuna
z Hiszpanii, Międzynarodowy Dzień Muzyki: Koncert Muzyki Dawnej z okazji
Roku Jubileuszowego.
Plenery malarskie - II-III plenery malarskie.
Inne wydarzenia kulturalne
Spektakl kabaretowy Uniwersytet Trzeciego Śmiechu, spotkanie z bursztynem: Planeta Jantar Inspiruje... w ramach Jubileuszowych Targów Amberif
20. inauguracja Kosakowskiego Klubu Seniora, otwarcie Gimnazjum
w Kosakowie, Kosakowska Noc Filmowa.

Imprezy rozrywkowe oraz kulturalno-rozrywkowe
• Zabawy Mikołajkowe dla dzieci (grudzień; Dom Kultury w Pierwoszynie,
Hala Sportowa w Mostach)
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Nagrody i wyróżnienia dla Wójta Gminy Kosakowo w latach 2011-2014r.
2011
• Wójt Gminy Kosakowo otrzymał z rąk Minister Edukacji Narodowej
Katarzyny Hall-Medal Komisji Edukacji Narodowej- doceniony został
wielokierunkowy rozwój oświaty w naszej gminie, m.in. poprzez edukacje
regionalna, która została włączona w powszechny program edukacyjny w
naszych szkołach, a także wychowanie patriotyczne, bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych i inwestycje oświatowe
• Gmina Kosakowo została Laureatem Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska.
III miejscu w rankingu gmin w województwie pomorskim
• Gmina Kosakowo stała się członkiem
Metropolitalnego Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów NORDA
• Gmina Kosakowo została wyróżniona
certyfikatem Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2011, za skuteczne
działania na rzecz ochrony finansów
samorządowych czynnie uczestnicząc
w systemach wymiany informacji
gospodarczych.
• Gmina Kosakowo nr I na Pomorzu –
Ranking Inwestycje Infrastrukturalne
2008-2010. Nadal utrzymuje się
na pierwszej pozycji wśród gmin
wiejskich województwa pomorskiego
pod względem inwestycji infrastrukturalnych.

2012
• Gmina Kosakowo zajęła 12 miejsce, spośród 250 gmin wiejskich biorących udział w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” 2012.
w województwie pomorskim zajęliśmy 2 miejsce

2014
• Wójt Jerzy Włudzik – honorowym członkiem Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Pomorskiego- w uznaniu zasług i za działalność na rzecz
społeczności lokalnej.
• Gmina Kosakowo- Gmina przyjazną Bałtykowi w plebiscycie Fundacji
Nasza Ziemia.
• Rusza kanał „Kosakowo TV”- program w Telewizji Kablowej Pro-Internet!

• Wójt Gminy Kosakowo odebrał nagrodę I stopnia w konkursie
„NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”
organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Zdaniem Marszałka, wśród licznych inwestycji Pomorza na
wyróżnienie zasłużyła rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi
Morza w Rewie.

• Nagroda dla Najlepszego Wójta Jerzego Włudzika w Plebiscycie Orzeł
Samorządu 2014

2013
• Złoty Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnia służbę dla
Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika
• Jerzy Włudzik najlepszym Wójtem Pomorza 2013, natomiast nasza Gmina
najbardziej przyjazna mieszkańców- plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego”.
„Po raz kolejny wyróżniliśmy tytułem Wójta Pomorza osobę, która przez
kreatywne kierowanie Gmina znacząco wpłynęła na jej rozwój i wizerunek”
• Gmina Kosakowo w złotej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w Polsce.
Według Rankingu samorządów wydawnictwa „Rzeczpospolita” nasz
gmina awansowała w stosunku do roku 2012 o trzy miejsca, z 12 na 9. 250
gmin wiejskich Gmina Kosakowo uplasowała się na 9 miejscu. 28 miejsca
w kategorii innowacyjność.
• Rzeczpospolita. Forum Regionów. Lider Samorządu 2013. Jerzy Włudzik!
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• Miło nam poinformować Państwa, że Wójt Gminy Kosakowo Jerzy
Włudzik otrzymał w dniu wczorajszym nagrodę Orzeł Samorządu 2014r.
w plebiscycie Magazynu Pomorskiego pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidta.
Nagroda zostaje przydzielana co cztery lata najlepszemu wójtowi,
burmistrzowi, prezydentowi oraz staroście w województwie Pomorskim.
W czwartek, 30 października, przyznano nagrody za ostatnią kadencję
2010 - 2014.
•
•
•
•

• Uroczystość odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, laudację
wójtowi wygłosił prof. kpt. żeglugi wielkiej Daniel Duda. Wśród wyróżnionych znaleźli się również Prezydent Miasta Wejherowo Krzysztof
Hildebrandt, Burmistrz Miasta Reda Krzysztof Krzemiński oraz Starosta
Starogardzki Leszek Burczyk. Swoją nagrodę dla Najlepszego Wójta
Jerzego Włudzika w Plebiscycie Orzeł Samorządu
przyznał
również Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Samorządowców doceniono za pracę na rzecz mieszkańców,
zrealizowane Inwestycje, skalę pozyskanych funduszy unijnych oraz
ogólny rozwój gmin, miast i powiatu.

Budowa, modernizacja dróg w gminie Kosakowo
w kadencji 2011-2014 r.
Ulice:
Wiązowej, Tuwima, Słowackiego, Modrzejewskiej, Jana III Sobieskiego, Zamoyskiego, Kasprowicza,
Kaktusowa, Stokrotkowa, Fiołkowa, Żonkilowa, Skalniakowa, Krasickiego, Przeniczna, Pomarańczowa, Rydzowa, Majowa,
Dębogórskiej, Długa, Prywatnej, Gałczyńskiego, Przybosia, Reja, Borchardta,
Dębowa, Topolowa, Jesionowa, Mahoniowa, Cyprysowa, Bukowa i Hebanowa, Złote Piaski, Akacjowa, Jodłowa ,
Aleja Nadmorska, Stoczniowców, Falista, Klifowa i Stoczniowców, Jabłoniowej, Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Śliwkowa, Daktylowa,
Diamentowa, Szmaragdowa, Śląskiej, Klebby, Kujawska,
Hallera, Partyzantów, Pszeniczna, Majowa, Stokrotkowa, Fiołkowa, Widokowa,
Zamoyskiego, Pułaskiego, Abrahama, Bema, Wielkopolska, Pucka, Gen. Józefa Hallera, Makuszyńskiego/ Januszewskiej,
Augustyna Necla, Baryki,Herberta, Poświatowskiej.

Uchwały podjęte na LXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 24 września 2014 roku
1. Uchwała Nr LXI/57/2014 w sprawie: nadania nazw SEZAMKOWA
i DYNIOWA ulicom położonym we wsi DĘBOGÓRZE na terenie gminy
Kosakowo.
2. Uchwała Nr LXI/58/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy
Kosakowo Nr XXXV/39/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie:
nadania nazwy dla ulicy położonej w obrębie geodezyjnym MECHELINKI
na terenie gminy Kosakowo.
3. Uchwała Nr LXI/59/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy
Kosakowo NrXLIII/77/2009 z dnia 28 października 2009 roku zmieniającą
Uchwałę Rady Gminy Kosakowo Nr XII/75/95 z dnia 2 października 1995
roku w sprawie nadania nazw ulicom oraz wprowadzenia numeracji
w miejscowości Mechelinki.
4. Uchwała Nr LXI/60/2014 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Ogrodu Działkowego imienia
Obrońców Kępy Oksywskiej w obrębie Pogórze gm. Kosakowo.
5. Uchwała Nr LXI/61/2014 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 79/1,
79/2, 90/1, 80/8, 80/9, 90/2 i 91 w Dębogórzu gmina Kosakowo.
6. Uchwała Nr LXI/62/2014 w sprawie: sprostowania omyłki pisarskiej
w Uchwale Nr LX/52/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014
r. w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej.
7. Uchwała Nr LXI/63/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2014-2023.
8. Uchwała Nr LXI/64/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo na
rok 2014.
9. Uchwała Nr LXI/65/2014 w sprawie wyposażenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mostach w halę sportową.

10. Uchwała Nr LXI/66/2014 w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum
w Mostach ul. Szkolna 16.
11. Uchwała Nr LXI/67/2014 w sprawie: dodania nowo nazwanych ulic do
granicy okręgu wyborczego nr 9 w Dębogórzu, ustalonego w załączniku
do Uchwały Nr LIX/39/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca
2014 r. w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.
12. Uchwała Nr LXI/68/2014 w sprawie zmiany granic obwodów głosowania
oraz nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 1 i nr 2 na
obszarze Gminy Kosakowo.
13. Uchwała Nr LXI/69/2014 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu
drogowego pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych
w celu poprawy bezpieczeństwa idostępności sieci drogowej w Powiecie
Puckim – Etap II” i udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej
z przeznaczeniem na realizację zadania.
14. Uchwała Nr LXI/70/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXI/68/2014
Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany
granic obwodów głosowania oraz nazw siedzib obwodowych komisji
wyborczych nr 1 i nr 2 na obszarze Gminy Kosakowo.
15. Uchwała Nr LXI/71/2014 w sprawie zmiany granic obwodów głosowania,
nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 1 i nr 2 na obszarze
Gminy Kosakowo oraz sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku do
Uchwały Nr LIX/39/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 czerwca
2014 roku.
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Przetargi W GMINIE KOSAKOWO
1. W dniu 31.08.2014r. w wyniku
przetargu nieograniczonego na Usługi
żywienia dla jednostek organizacyjnych
w gminie Kosakowa zawarto umowę z
firmą Iguana Catering s.c. z Kwidzynia.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
2817536,00 zł.
2. W dniu 28.08.2014 r. w wyniku przetargu
nieograniczonego na BUDOWĘ CHODNIKA
I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE
KOSAKOWO II zawarto umowę z firmą
Usługi Transportowe Adam Chlechowicz
z Kiełpina.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
949 357,62 zł.
3. W dniu 26.08.2014 r. w wyniku przetargu
nieograniczonego
na
PRZEBUDOWĘ
ULIC
POŚWIATOWSKIEJ,
HERBERTA,
BOROWSKIEGO i BARYKI w m. Pogórze Gmina Kosakowo zawarto umowę z firmą
Strabag Sp. z o.o.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
350 400,36 zł.
4. W dniu 18.09.2014 r. w wyniku
przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Magnoliowej w Mostach, gm.
Kosakowo zawarto umowę z firmą Usługi
Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
219959, 41 zł.
5. W dniu 09.09.2014 r. ogłoszono wynik
przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ
WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM
W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B dla części II
GASTRONOMIA. Najkorzystniejszą ofertę
w części II złożyła firma CONACO s. c. Krzysztof Biechowski Piotr Zdrojewski z Gdyni.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
144 771,00zł. Umowę podpisano w dniu
17.09.2014 r.

Część I na Multimedia i komputery i część
III Dygestoria zostały unieważnione ze
względu na brak złożonych ofert.
6. W dniu 18.09.2014r. w wyniku przetargu
nieograniczonego na Przebudowę ul. Orzechowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo
zawarto umowę z firmą Strabag Sp. z o.o.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
294976,77 zł.
7. W dniu 15.09.2014r. unieważniono
przetarg nieograniczony na Przebudowę
ul. Klonowej w Mostach, gm. Kosakowo I
etap, ze względu na brak złożonych ofert.
8. W dniu 25.09.2014r. w wyniku przetargu
nieograniczonego na Przebudowę ul.
Wałowej w Mostach, gm. Kosakowo
zawarto umowę z firmą PRO DROG SP
z o.o. z Gdyni.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
169575,55 zł
9. W dniu 04.09.2014 r. ogłoszono
informację o zamiarze przeprowadzenia
dialogu
technicznego
dotyczącego
partnerstwa publiczno-prywatnego dla
realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy
Derdowskiego w gminie Kosakowo”.
Dialog techniczny nie odbył się z powodu
braku zainteresowania Wykonawców.
10. W dniu 15.10.2014 r. ogłoszono
wynik
przetargu
nieograniczonego
na Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma Pucka Gospodarka Komunalna
Sp. z o.o.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
2492 726,40 zł.

w Kosakowie
cz. B Multimedia,
komputery, dygestoria – w części I pod
nazwą Multimedia i Komputery zawarto
umowę z firmą P.H.P.U. ZUBER Andrzej
Zuber z Wrocławia.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
273957,90 zł.
Część II Dygestoria została unieważniona
ze względu na brak złożonych ofert.
12. W dniu 24.09.2014 r. ogłoszono
informację o zamiarze przeprowadzenia
dialogu
technicznego
dotyczącego
partnerstwa publiczno-prywatnego dla
realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy
Derdowskiego w gminie Kosakowo”.
Wpłynęło jedno zgłoszenie chęci uczestnictwa w dialogu.
13. W dniu 17.09.2014 r. w wyniku
udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie z wolnej ręki odnośnie Budowy
oświetlenia ulicznego w Dębogórzu: ul.
Jagodowa - 2 latarnie, ul. Cytrynowa 1 latarnia i ul. Borowikowa - 1 latarnia
zawarto umowę z firmą OMEGA Zakład
Instalacji i Pomiarów Elektrycznych z Wejherowa.
Cena ofertowa wykonania zamówienia to
19997,18 zł.
14. W dniu 13.10.2014 r. ogłoszono
przetarg nieograniczony na Rozbudowę
Alei Nadmorskiej w Mechelinkach
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich na
lata 2007-2013. Termin składania ofert
do dnia 28.10.2014 r.

11. W dniu 24.09.2014 r. w wyniku
przetargu nieograniczonego na Dostawę
wyposażenia ruchomego Gimnazjum

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. nr poz. 1399 z późn.zm.)
art. 6d pkt 1 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych
odpadów. Ze względu na częste zmiany w/w ustawy przez ustawodawcę poprzednie przetargi organizowaliśmy na okres nie
dłuższy niż jeden rok.
Informujemy mieszkańców, że w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo została wybrana oferta złożona przez firmę :
Pucka Gospodarka Komunalna
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
Uzyskana cena w przetargu pozwoli nam na nie podwyższanie stawki za odbiór odpadów komunalnych.
Wskazana firma będzie działała na terenie gminy od 1 stycznia 2015 r do 31.12.2016 r.
Liczymy, że nowy odbiorca odpadów będzie sumiennie wykonywał powierzone mu obowiązki. W biuletynie listopadowym
i grudniowym przekażemy Państwu dalsze informacje w tym zakresie.
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Najlepsza przestrzeń publiczna
Województwa Pomorskiego

Foto P. Kropidłowski, www.kaszuby24.pl

Budowa chodnika z Rewy
do Mostów
Z zadowoleniem obserwujemy bliskie już zakończenie prac przy II etapie budowy chodnika łączącego wsie
Rewa i Mosty. Dzięki dobrej współpracy
wójta ze starostą puckim i naszymi samorządowcami, którym ta inwestycja
leżała na sercu, osiągnęliśmy cel – mieszkańcy mogą się bezpiecznie przemieszczać.

Miło nam poinformować mieszkańców,
że 3 października br. w auli Filharmonii
Kaszubskiej w Wejherowie Wójt Gminy
Kosakowo odebrał nagrodę I stopnia
w konkursie „NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” organizowanym przez Marszałka
Województwa Pomorskiego Mieczysława
Struka. Zdaniem Marszałka, wśród licznych
inwestycji Pomorza na wyróżnienie
zasłużyła rozbudowa
Ogólnopolskiej
Alei
Zasłużonych
Ludzi
Morza
w Rewie. Cieszy, że - nie po raz pierwszy
zresztą - zwrócono uwagę na nasze
inwestycje. W Rewie rzeczywiście jest

pięknie. Zachęcamy, aby wybrać się tam
na spacer. Miejscowość ma wyjątkowy urok
i klimat.

Zmiany w obsłudze komunikacyjnej Gminy Kosakowodojazd bezpośredni do Galerii Szperk
Informujemy, że na wniosek Wójta Gminy Kosakowo i Komisją Oświaty Rady Gminy
Kosakowo z dniem 8 listopada 2014 r. rozwinięta zostanie oferta połączeń autobusowych
z Miastem Gdynia tj. połączenie bezpośrednie między miejscowościami w Gminie
Kosakowo a centrum handlowym „Galeria Szperk”.
Mając na uwadze wysokie natężenie ruchu do centrów handlowych zdecydowano
o uruchomieniu linii 165, kursującej dotychczas tylko w dni powszednie. Tak więc na
lini 165 autobus będzie wykonywał 6 kursów w dni powszednie i 4 kursy w soboty
z końcowym przestankiem: Obłuże Macierewicza. Umożliwiając mieszkańcom gminy
Kosakowo dojazd do centrum handlowego.
Kursy będą wykonywane przeciętnie co 90 minut, w przedziale czasowym od godziny
10:00 do 17:00.
Zmiany w kursowaniu autobusów zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.zkmgdynia.pl oraz w postaci nowych rozkładów jazdy na przystankach

WIZYTA MINISTRA W GMINIE KOSAKOWO
DOTACJE NA INNOWACJE
temat możliwości, jakie daje gminie tak
nowoczesna sieć światłowodowa. Wójt
Jerzy Włudzik zwrócił uwagę, iż poza
usługami telekomunikacyjnymi takimi
jak: dostęp do Internetu, telewizja kablowa
czy telefon, już niebawem powstanie
na naszym terenie nowoczesny monitoring,
a od lipca b.r. dostępny jest w sieci program
telewizyjny „Kosakowo TV”, który dostarcza mieszkańcom aktualnych informacji
z Gminy.

6 października br. gościliśmy delegację
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Gminę Kosakowo odwiedzili: Andrzej
Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji,
Bogdan Dombrowski – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski.
Celem wizyty było zapoznanie się ze stanem
realizacji budowy sieci światłowodowej na
terenie gminy.
W rozmowach z naszej strony
uczestniczyli: Jerzy Włudzik – Wójt Gminy,
Wojciech Piaseczny – Prezes Zarządu
Pro-internet sp. z o.o., Robert Cybulski –
Wiceprezes Zarządu Pro-internet sp. z o.o.,
Wojciech Krakowski – Wiceprezes Zarządu
Pro-internet Sp. z o.o. oraz Wojciech
Stroiński – Dyrektor Działu Rozwiązań
Telekomunikacyjnych
C&C
Partners
Telecom.
Największe zainteresowanie Ministra
oraz Wojewody wzbudziła technologia,
zastosowana na terenie gminy. Tutaj,
spośród wielu dostępnych rozwiązań,
została wdrożona technologia FTTH Point
To Point, czyli światłowód do domu, punktpunkt. Jest to odmiana sieci FTTH, w której

światłowód łączy abonenta bezpośrednio
z głównym węzłem dostępowym Operatora, bez jakichkolwiek rozdzielaczy,
czy innych punktów pośrednich.W tym
rozwiązaniu, każdy z Klientów ma „swoje”
niezależne
włókno
światłowodowe,
które nie jest współdzielone przez innych
użytkowników. Sieci tego typu cechuje
duża prostota, niezawodność oraz skalowalność świadczonych usług.

Światłowód do domu to więc nie tylko
szerokopasmowy dostęp do Internetu, ale
ogromne spektrum nowych możliwości,
jakie daje nam nowoczesna technologia.

Zwrócono również uwagę na fakt, iż
budowa sieci FTTH Point To Point w gminie
Kosakowo jest największym tego typu
przedsięwzięciem w Polsce.
Zaprezentowano gościom główny węzeł
dostępowy, który zlokalizowany jest
w Pierwoszynie oraz dyskutowano na
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DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM

Ponad tysiąc osób zwiedziło w niedzielę,
12 października, nowe Gimnazjum w Kosakowie. Dostępne były wszystkie sale dydaktyczne
(wyposażone w nowe meble, tablice multimedialne), czytelnia, świetlica, stołówka, w której
z okazji Dnia Papieskiego można było poczęstować się słynną kremówką. Uczniowie z nauczycielami przygotowali zajęcia w pracowni
chemicznej, informatycznej i muzycznej. Obiekt
zwiedzili również znani sportowcy, których Wójt
Gminy zaprosił, m.in. Tomasz Kuszczak i Piotr Reiss. Jak podkreślili nasi goście takie inwestycje
z zapleczem sportowym, pełnowymiarową halą
sportową i pływalnią, które już wiosną będą do
dyspozycji mieszkańców, są dla rozwoju młodzieży nie do przecenienia.

Mecz: GKS Sztorm Mosty –
Przyjaciele Gminy Kosakowo
1:4 (0:1)
Także 12 października 2014 r. na boisku przy
Złotych Piaskach w Kosakowie doszło do niecodziennego wydarzenia, które zgromadziło prawdziwe tłumy na trybunach. Lokalny GKS Sztorm
Mosty spotkał się w towarzyskiej potyczce
z zespołem, w którego kadrze nie zabrakło znanych nazwisk z polskich i zagranicznych boisk
i nie tylko. Drużyna Przyjaciół zaprezentowała
się w składzie: Tomasz Kuszczak – Piotr Reiss, Edi

Andradina, Vaham G evorgyan, Janusz Dziedzic, Błażej Telichowski,
Szymon Sawala, Bernardo Vasconcelos, Marcin
Kopitzki, Tomasz Barański, Sylwester Jedynak;
po przerwie na boisku
pojawili się: Olgierd
Moskalewicz, Tomasz
Kostecki, Krzysztof Hulboj, Jarosław Chwastek,
Zdzisław Migga, Sebastian Oleszczuk. Zespół
poprowadził trener Czesław Michniewicz.
Mecz miał charakter
pokazowy. W przerwie
odbył się konkurs rzutów karnych dla młodszej
grupy kibiców, którego celem było pokonanie
Tomasza Kuszczaka – bramkarza mającego za
sobą występy w Reprezentacji Polski i m.in.
w słynnym Manchesterze United.
Po zakończeniu spotkania był czas na zdobycie
autografu i zrobienie wspólnego zdjęcia ze znanymi piłkarzami. Organizatorem wydarzenia był
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, a sam mecz
nie odbyłby się bez osobistego zaangażowania
Tomasza Kuszczaka, który dodatkowo podarował

zespołom wyposażenie sportowe, jak i rodziny
bramkarza. Organizatorzy pragną podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
tego wydarzenia, kibicom i sponsorom: Restauracji „La Vita Sopot” oraz „Willa La-Nel” w Rewie.
Dziękujemy także zawodnikom, trenerom, Prezesowi Gminnego Klubu Sportowego Sztorm Mosty
p. Antoniemu Wica, pozostałym osobom, które
przyczyniły się do organizacji tego wydarzenia,
kibicom oraz sponsorom.

YACHT CLUB REWA – ZAKOŃCZENIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO 2014r.
18 października br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego, zorganizowane przez komandora Yacht Club Rewa
Kazimierza Połcika oraz Wójta Gminy.
Tradycyjnie, nie zabrakło znanych osobistości ze świata polityki i sportu, a wśród
nich Bogdana Borusewicza marszałka Senatu RP.
W trakcie imprezy przedstawiono sukcesy
i osiągnięcia rewskiego Yacht Clubu w minionym sezonie. Club, wspierany grantem
z gminy realizuje zadanie dot. efektywnej
edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży
gminnej, która żegluje nieodpłatnie, a także przeprowadza kursy żeglarskie, rozbudowuje i unowocześnienia bazę sportową.
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Wręczono nagrody i wyróżnienia za wyniki
sportowe, w tym w sposób szczególny załogę
Macieja Twarowskiego w klasie Micro, która

zdobyła tytuł Mistrza Polski i V miejsce na Mistrzostwach Świata w Berlinie.
Na program artystyczny imprezy złożyły się występy: Radosława Milewskiego
(akordeon), Zespołu Szantowego w składzie: Janusz Hajdel, Marcin Dutkiewicz,
Andrzej Kadłubicki, oraz Karola Dettlaffa
(fortepian).
Yacht Club Rewa pragnie podziękować za wsparcie Wójtowi Gminy Kosakowo, wszystkim sponsorom i osobom prywatnym (około 160 podmiotów).

AKTUALNOŚCI

FESTYN RODZINNY Z PRZEDSZKOLEM „NASZA PLANETA”
19 października dzieci i rodzice mieli okazję
uczestniczyć w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez Dwujęzyczne Przedszkole
Niepubliczne Nasza Planeta w Pogórzu.
Imprezę otworzył Wójt Jerzy Włudzik, który
w krótkim przemówieniu podkreślił wpływ tego
typu działań na integrację lokalnej społeczności.
Zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych
uczestników przedszkole przygotowało wiele
atrakcji. Dzieci zwiedzały wóz strażacki i radiowozy policyjne, uczestniczyły w licznych konkursach i bawiły się w kolorowym wnętrzu
Naszej Planety pod okiem wykwalifikowanych
opiekunek. Rodzice korzystali z porad doświad-

czonych pedagogów. Wszystkie atrakcje były
bezpłatne.
Nie zabrakło również zdrowych smakołyków,
domowych ciast i dań z grilla. Oprócz wspaniałej zabawy, zadbano także o edukacyjny aspekt
wydarzenia. Zaproszeni przez organizatora policjanci i strażacy z jednostek w Pucku i Kosakowie przybliżyli dzieciom podstawowe zasady
bezpieczeństwa i nauczyli, jak należy reagować
w sytuacji zagrożenia. Szczególną wagę przywiązywano do tematu bezpieczeństwa na drodze –
dzieci otrzymały kolorowe odblaski. Fotorelację
z wydarzenia znaleźć można na stronie przedszkola – www.naszaplaneta.eu.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA
Już po raz trzeci uroczyście obchodziliśmy w naszej Gminie Międzynarodowy Dzień
Seniora, organizowany przez Wójta. Dwa lata
temu zaprosiliśmy seniorów na spektakl kabaretowy, w ubiegłym roku – na koncert na dwa
fortepiany z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych.

W tym roku uroczystość, która odbyła się
w niedzielę 19 października br. w Hali Tenisowej
w Suchym Dworze wypełniły: szkolenie z zakresu bezpieczeństwa osobistego, skecze kabaretowe w wykonaniu Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo, pokaz judo oraz występ zespołu
Biesiada Show.

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, porad
kosmetycznych, miniwarsztatów rękodzieła,
miniturnieju szachowego oraz konsultacji w
zakresie profilaktyki zdrowotnej. Wszystkim
naszym seniorom z okazji ich święta Wójt Gminy Kosakowo składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Uroczystą oprawę miał tegoroczny Dzień
w Edukacji Narodowej zorganizowany Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie przez Wójta
Gminy Jerzego Włudzika. W krótkiej przemowie
Wójt podziękował za trud pracy wychowawczej
i złożył życzenia wytrwałości oraz prawdziwej
satysfakcji w niełatwej działalności wychowawczej nowych pokoleń.

Wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej, którymi uhonorowani zostali: Emilia Stachura (ZSP Mosty), Alicja Łątkowska (ZSP Mosty),
Janusz Frąckowiak (Yacht-Club Rewa), Renata
Korybut-Orłowska (SP Pogórze).
Nagrody Wójta Gminy Kosakowo za działalność
edukacyjną otrzymali: Anna Szymborska (Dyrektor ZSP Mosty), Halina Foltynowicz (ZSPiSSM
w Dębogórzu), Adam Pop (Gimnazjum Kosakowo), Teresa Czerwińska (ZSP Dębogórze), Magdalena Piaseczna (ZSP Dębogórze), Anna Podgórska (ZSP Mosty),
Grażyna Polkowska (ZSP Mosty).
W dalszej części uroczystość wypełnił koncert
w wykonaniu Młodzieżowego Chóru
Gminy Kosakowo
oraz zespołu
tanecznego
MS Crew.
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Z ŻYCIA
SOŁECTW
Sołectwo Dębogórze
Sołtys Dębogórza Józef Melzer informuje
mieszkańców, że podatek od nieruchomości
można wpłacać w dniach 14 i 15 listopada
2014 r. (w piątek i sobotę) - od godz. 13:0020:00.
Sołectwo Rewa
Sołtys wsi Rewa Marcin Kopitzki informuje,
że podatek od nieruchomości można wpłacać
u sołtysa w dniach 14 i 15 listopada w godzinach od 16:00 do 19:00.

wydarzenia
ZADUSZKI MORSKIE W REWIE
Zaduszki Morskie, tradycyjnie organizowane
przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika
oraz księdza kanonika Stanisława Jarzembskiego
– proboszcza Parafii pw. Św. Rocha w Rewie
w dniu 2 listopada, miały w tym roku wyjątkową
niedzielną oprawę Rozpoczęły się Mszą
Świętą w kościele w Rewie celebrowaną przez
księdza kanonika Stanisława Jarzembskiego.
Po Mszy odbył się przemarsz ulicami Rewy
z kościoła na Ogólnopolską Aleję Zasłużonych
Ludzi Morza – pod Krzyżem Morskim złożono
kwiaty oraz znicze. Wójt Gminy, Proboszcz Parafii
w Rewie, Przewodniczący Rady Gminy oraz kpt
Piotr Szymoniak – przedstawiciel Dowódcy
Garnizonu Gdynia, złożyli również wieniec na
wody Zatoki Puckiej.
Pragniemy
podziękować
Kompanii
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej z Kosakowa za
pomoc i udział w uroczystości.

JUBILEUSZ
Najjserdeczniejsze życzenia składamy
sędziwym Jubilakom, Mieszkankom
naszej Gminy, Paniom: Teodorze Borskiej z Rewy (94 l.), Janinie Beśka
z Mostów (90 l.) oraz Pani Janinie
Dzięgielewskiej z Kazimierza (92 l.),
którym osobiście złożyli życzenia wójt,
z-ca wójta i sołtysi.

PIKNIK W GĘŚNIKU

Andrzej Dzienisz, właściciel Fermy Gęsi w Dębogórzu
oraz Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik
zapraszają na jedenastą edycję

PIKNIKU W GĘŚNIKU

który odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2014 r. w Dębogórzu, ul. Pomorska 8.
Startujemy o godz. 11:00.
W bogatym programie imprezy m.in.: sprzedaż wyrobów z gęsiny oraz świeżych gęsi; pokazy gastronomiczne oraz liczne degustacje –
przygotowane przez pana Andrzeja Ławniczaka ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich; wystawa i sprzedaż licznych produktów regionalnych
z województwa pomorskiego i nie tylko (nalewki, oleje tłoczone na zimno, przetwory owocowe oraz wiele innych); występy artystyczne.
Gościem specjalnym imprezy (sobota 8 listopada) będzie pani Agnieszka Fitkau-Perepeczko z promocją swojej
najnowszej kulinarnej książki. Imprezę poprowadzi pan Józef Roszman ze swoją kapelą.
Zapraszamy na degustacje potraw z gęsiny. Pyszne jedzenie i dobra zabawa z całą pewnością rozgrzeją Państwa w te listopadowe dni.
Wstęp wolny.
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biblioteka
gminna
11 października 2014 r. w naszej
Bibliotece miało miejsce uroczyste
otwarcie wystawy malarskiej zatytułowanej „Morze inspiracji”.
Autorką
prezentowanych prac jest pochodząca
z Warszawy Pani Aleksandra Krause,
z wykształcenia biolog, od niedawna
mieszkanka gminy Kosakowo.
Pasję malarską zaczęła rozwijać dwa lata
temu, po przeprowadzce w rodzinne
strony swojego męża. Wcześniej pracowała
w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) i chociaż zawsze była
wrażliwa na sztukę, nie zajmowała się
malarstwem i nie sądziła nawet, że podejmie
się takiego wyzwania. Do malarstwa
olejnego zachęciła Ją mama, która sama
w tym czasie podjęła zajęcia w ramach
uniwersytetu III-go wieku. Pierwsze prace
powstały zatem w rodzinnych stronach
Autorki. Dopiero uroki naszego wybrzeża

WERNISAŻ ALEKSANDRY KRAUSE

skłoniły Panią Aleksandrę do podjęcia
marynistycznej tematyki i stworzenia zbioru prac prezentowanego na wystawie.
Uroczystość uświetniła obecność i ciepłe
słowa Wójta Gminy Kosakowo Jerzego

Włudzika, który zachęcał do dalszej pracy
w tym kierunku.
Wystawa będzie czynna do 8 listopada
w
godzinach
otwarcia
Biblioteki.
Zachęcamy do jej odwiedzania!

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „GMINA KOSAKOWO W GRZE”
30 września 2014 r. w Checzy Nordowëch Kaszëbów, siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Dębogórze-Kosakowo, odbyło
się spotkanie podsumowujące projekt
„Gmina Kosakowo w grze”, realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Kosakowo Necla dzięki pozyskanemu grantowi w Konkursie „Aktywna
Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Uczestnikami projektu była
młodzież, która podczas warsztatów z grafiki komputerowej, zaprojektowała nieskomplikowaną
grę planszową odwzorowującą
Gminę Kosakowo z podziałem na
sołectwa.
Na ich terenie zobrazowano najciekawsze, zdaniem uczestników programu,
obiekty. Osoba przystępująca do gry otrzyma ciekawą rysunkową lekcję historii,
przyrody i etnografii. Uczestnik rozgrywki ma do przejścia trasę wiodącą przez
tereny wszystkich wsi naszej gminy, napotykając po drodze szereg przeszkód,
w roboczym narzeczu nazywanych przez
twórców gry „przeszkadzajkami”. Każda
z 29 stacji pozwala graczowi zapoznać się
z podstawowymi informacjami związanymi
z obiektami położonymi na trasie rozgrywki, które mają swoje prawdziwe odpowiedniki. Zatrzymanie się na takim polu
urozmaica rozgrywkę bądź to spowalniając
poruszanie się gracza w kierunku

mety, bądź je przyspieszając. Karty informacyjne zostały przygotowane zarówno
w języku Mickiewicza, jak również w jego
„lokalnej” odmianie – języku kaszubskim.
Umieszczenie tak przygotowanego tekstu
ma na celu uświadomienie, że Gmina Kosakowo to obszar nierozerwalnie związany z
historią Kaszubów.
Do projektu zaprosiliśmy dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Mostach, które
w ramach innego przedsięwzięcia stworzyły rysunkowy przewodnik po Gminie,
a także Przyjaciół Biblioteki – ich wkład do
gry to poszczególne rysunki zamieszczone
na planszy.

Projekt poza wartością edukacyjną miał na
celu zmniejszenie dystansu między młodzieżą a Biblioteką i jej ofertą; ofertą, która
odciągnęłaby młodych od świata wirtualnego i uzmysłowiła, że wśród realnych ludzi
jest ciekawiej (np. grając wgry planszowe).
Czas trwania projektu: maj – wrzesień
2014 r.
Ze względu na ograniczenia finan-sowe gra została wydana jedynie w 30 egzemplarzach i być może stanowić będzie
niejako prototyp profesjonalnego wydania.
Zachęcamy do przyjścia do Biblioteki
i zapoznania się z naszą własną gminną
grą :-)
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA
NA WIECZÓR POETYCKI
I WYSTAWĘ MALARSTWA

KONCERT MUZYKI
DAWNEJ NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKi

20 listopada 2014 r. o godzinie 18:00
w Bibliotece odbędzie się spotkanie
z Panią Bogumiłą Gussmann. W programie
pt. „Mojej duszy ciche przystanie.....”:
wieczór poetycki z udziałem Kosakowskiej
Grupy Literackiej oraz wystawa malarstwa.
Serdecznie zapraszamy!

TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO
MICHAIŁ BUŁHAKOW: MISTRZ I MAŁGORZATA

Legenda powraca. Adaptację kultowej powieści Michaiła Bułhakowa, owianej
sławą najbardziej inspirującego spektaklu
teatralnego, jaki kiedykolwiek wystawiony
został w Gminie Kosakowo, ponownie będzie
można zobaczyć – tym razem w zupełnie
nowej odsłonie – w piątek 14 listopada
2014 r. o godz. 19:00.
Dzieło Bułhakowa przez krytyków literackich i licznych wielbicieli uznawane jest
za najwybitniejszą powieść ubiegłego wieku,
jak i jedno z największych arcydzieł literatury
w ogóle. Do komunistycznej i ateistycznej
Moskwy przybywa diabeł wraz ze swoją
świtą w celu zorganizowania dorocznego
balu szatańskiego, przy okazji, a nawet od

niechcenia rozprawiając się z wszystkimi
ateistami, obłudnikami, egoistami, fałszywymi znawcami sztuki, szpiegami i donosicielami, a także pomagając pewnej
Małgorzacie w odzyskaniu swojego ukochanego, nazywanego przez nią Mistrzem,
tajemniczego autora powieści o Poncjuszu
Piłacie.
Czy nowa wersja Mistrza i Małgorzaty
w wykonaniu aktorów naszego Teatru
Młodzieżowego będzie równie niezapomniana jak premierowy pierwowzór
sprzed czterech lat? – przekonajcie się
Państwo sami. Wstęp wolny.

XI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
Wójt
Gminy
Kosakowo
oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
ogłaszają XI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Podobnie jak w roku
ubiegłym
Konkurs będzie odbywał
się tylko w jednej kategorii, a mianowicie:
szopka rodzinna.
Celem Konkursu jest kultywowanie
tradycji bożonarodzeniowych w gminie
Kosakowo, integracja członków rodziny
poprzez zaangażowanie w realizację
projektu (aktywnie i twórczo spę-dzanie
czasu w gronie rodzinnym)oraz wystawa
zebranych w Konkursie dzieł.
Prace – szopki bożonarodzeniowe
(podpisane imionami i nazwiskami, adresem zamieszkania, wiekiem twórców oraz
numerem telefonu i adresem e-mail do
kontaktu – karta zgłoszeniowa do pobrania
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na stronie www.biblioteka.kosakowo.pl),
należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2014
r. do budynku Biblioteki.
Ogłoszenie wyników nastąpi przy okazji
Wieczoru Świątecznego. Konkretny termin
spotkania podamy w następnym Biuletynie.

Z okazja Międzynarodowego Dnia Muzyki
1 października w Domu Kultury w Pierwoszynie
wysłuchaliśmy Koncertu Muzyki Dawnej na fortepianie i klawesynie w wykonaniu Karola Dettlaffa. W programie Koncertu znalazły się utwory
Carla Philippa Emanuela Bacha, którego 300.
rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, Jana
Sebastiana Bacha, Franza Petera Schuberta oraz
własne utwory wykonawcy. Koncert zorganizował Wójt Gminy.
W czasie Koncertu wykorzystane zostały
instrumenty zakupione w ramach zadania Poczuj magię żywego instrumentu – wyposażenie obiektów infrastruktury kulturalnej Gminy
Kosakowo w instrumenty muzyczne, które
dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury.

ZAPRASZAMY NA
WARSZTATY Z DECOUPAGE
Już po raz trzeci Gminna Biblioteka
zachęca do udziału w warsztatach
decoupage.
Spotkanie
organizacyjne
odbędzie się 7 listopada o godz. 17:00
w Bibliotece.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
prosimy o wcześniejsze wpisanie się na
listę (osobiście w Bibliotece, telefonicznie:
58 735-46-56 bądź mailowo: biblioteka@
kosakowo.pl).
Warsztaty są bezpłatne, skierowane do
czytelników Biblioteki. Jeśli ktoś z Państwa
nie korzysta aktualnie z usług naszej
instytucji to nic straconego - w każdej
chwili można się zapisać. Zapraszamy!
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Z ŻYCIA
SZKÓŁ
IX edycja plebiscytu
„Gazety Wyborczej
Trójmiasto” na
Nauczyciela Roku 2014

PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ
Dnia 3 października 2014 r. odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na gimnazjalistę.

MORSKIE PASOWANIE
NA UCZNIA
- SZKOŁA PODSTAWOWA
W POGÓRZU
We wtorek 30 września 2014 roku
przy plaży w Mechelinkach stawiły się
dzielne załogi pierwszoklasistów ze Szkoły
Podstawowej w Pogórzu.

ŚLUBOWANIE KLAS
PIERWSZYCH
Ważnym wydarzeniem w życiu każdego
„pierwszaka” jest dzień ślubowania,
wówczas staje się on pełnoprawnym
uczniem szkoły. Dzieci na tę chwilę czekają
bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają
swój pierwszy szkolny egzamin przed
dyrektorem szkoły, gośćmi, uczniami
starszych klas, nauczycielami
i rodzicami.

Miło nam poinformować Państwa, że
w plebiscycie „Gazety Wyborczej Trójmiasto” na Nauczyciela Roku 2014
z blisko 40 zgłoszeń drugie miejsce zdobył
pan Rafał Juszczyk, nauczyciel historii,
który od 1 września br. pełni funkcję
dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu.
Jak argumentowali uczniowie zgłaszający
do plebiscytu pedagogów, pan Rafał to
„nauczyciel niezwykle charyzmatyczny,
uwielbiany przez uczniów za swoje poczucie humoru oraz cięte riposty. Lekcje
z nim nie były nudnym zakuwaniem dat.”
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dnia 4 października 2014r.
odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych uczniów
Szkoły
Podstawowej
im.
Obrońców Kępy Oksywskiej
przez dyrektora - Panią mgr
Halinę Foltynowicz.
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WIZYTA DZIECI W URZĘDZIE GMINY
W czwartek, 30 października wójt gminy Kosakowo Jerzy
Włudzik przyjął niecodziennych gości. Do Urzędu Gminy przybyli
mali mieszkańcy - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębogórzu.

Dzieci zwiedziły poszczególne referaty, gabinet wójta,
a także miały okazję zrobić sobie wspólne zdjęcie na tarasie,
z którego widać panoramę gminy. Następnie uczniowie udali się
do sali posiedzeń, gdzie odbywają się Sesje Rady Gminy
Kosakowo.
Wójt przywitał uczniów z Dębogórza, wręczając im małe
upominki. Opowiadał na czym polega jego praca, o strukturze organizacyjnej urzędu, podkreślał też rolę nauki
i dążenia do osiągania zamierzonych celów, a na koniec dzieci
odpowiadały na pytanie „Co zmieniłbyś /-abyś/ w gminie
Kosakowo, gdybyś był /-a/ wójtem?” oraz zorganizowano
konkurs wiedzy o gminie. Zwycięzcy otrzymali piękne albumy
o gminie z dedykacją i autografem Wójta.
Wizyta w urzędzie wzbogaciła realizację programu
wychowawczego „Poznajemy miejsce pracy naszych rodziców” SP
w Dębogórzu. Obok celu nadrzędnego, jakim jest poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców dzieci, głównym założeniem wycieczki było przybliżenie uczniom działalności urzędu.

LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
W dniu 08.10. 2014 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs na „Logo Szkoły Promującej Zdrowie”. Celem
konkursu było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia i wyrobienie odpowiednich
nawyków sprzyjających zachowaniu zdrowia. Organizatorem konkursu były pani Katarzyna Talkowska koordynator promocji zdrowia w naszej szkole i pani Magdalena Piaseczna - nauczyciel plastyki.
Dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody zostały wręczone podczas apelu: Karolina Klemenska kl 6,
Mielewczyk Martyna kl 5a oraz Oktawian Segieda kl 4 b.

UWAGI DOTYCZĄCE PORUSZANIA SIĘ ROWERZYSTÓW
Zgodnie z oczekiwaniem społecznym oraz zgłaszanymi przez
mieszkańców gminy Kosakowo zapotrzebowaniem - poniżej
przedstawiamy kilka istotnych uwag dotyczących poruszania
się rowerzystów, wynikającymi z tego obowiązkami oraz
przysługującymi im uprawnieniami.
Zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym:
- kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu,
chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby
ruch pieszych,
- kierujący rowerem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej
krawędzi jezdni, na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim
kierujący rowerem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli
pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym
kierunku z zastrzeżeniem, że kierujący rowerem jest obowiązany
korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli
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są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub
zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla
rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Zgodnie z treścią art. 32 cytowanej wyżej ustawy:
- liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może
przekraczać dla rowerów ilość 15.
Natomiast zgodnie z treścią art. 33 cytowanej wyżej ustawy:
- kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów
lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku,
w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem,
korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W POGÓRZU - SPRZĄTANIE
ŚWIATA

19 września uczniowie starszych klas
Szkoły Podstawowej w Pogórzu włączyli się
w ogólnoświatową akcję Sprzątania Świata.
Organizator akcji Ewa Rajewska

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Akcja „Sprzątanie Świata” została
przeprowadzona w Szkole Podstawowej
w Dębogórzu 19 września 2014 roku.
Poprzedziło ją zapoznanie uczniów z celami
i zaplanowanym przebiegiem akcji oraz
przypomnienie zasad BHP obowiązujących
podczas sprzątania.
„Sprzątanie Świata” to międzynarodowa
akcja mająca na celu zachęcanie do działań
na rzecz ochrony środowiska oraz sprzątania
i segregacji odpadów. To ważne działanie,
które corocznie podejmowane jest przez
naszą szkołę i jest jednym z ważniejszych punktów edukacji ekologicznej uczniów.
Akcja została przeprowadzona na 3 godzinie lekcyjnej. Uczestniczyli w niej wszyscy
uczniowie kl. I – VI wraz z nauczycielami. Uczniowie otrzymali odpowiednie środki (worki i
rękawice) i pod opieką wychowawców wyruszyli na wyznaczone wcześniej tereny. Wśród
znalezionych śmieci były, jak co roku folie, papiery, puszki, guma, plastik i inne – worki po
zakończonej akcji zostały złożone w wyznaczonym miejscu.

WYCIECZKA DO PARKU OLIWSKIEGO

INDIAŃSKIE ŚWIĘTO
PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Tradycją Szkoły Podstawowej w Pogórzu jest wrześniowy festyn rodzinny:
Święto Pieczonego Ziemniaka. Każda z
cyklicznych imprez odbywa się pod innym
hasłem. W tym roku uczestnicy wcielili
się w plemiona indiańskie. Były wigwamy,
totemy i okrzyki plemion. Młodzi Indianie
mogli wykazać się w konkurencjach
sportowo-zręcznościowych. Dla starszych
i młodszych odbyły się konkursy tematyczne. Nie mogło oczywiście zabraknąć
pieczonych ziemniaków i innych potraw
ziemniaczanych. Zalety ziemniaków wysławiane były w pieśniach ku czci kartofla.
Humory dopisywały uczestnikom, a dobra
pogoda poszła w parze :-)

Doskonała pogoda sprzyjała uczniom
klasy VI a SP w Dębogórzu podczas
wycieczki zorganizowanej z koła turystyczno-przyrodniczego do Parku Oliwskiego. Celem wyjazdu było poznanie
rzadkich i unikalnych w Polsce gatunków
drzew. Podziwialiśmy piękną przyrodę,
odwiedziliśmy Palmiarnię i podziwialiśmy
ogromne okazy drzew i kwiatów. Zwiedzając
część egzotyczną ogrodu botanicznego
uczniowie obejrzeli szatę roślinną oliwskiej
palmiarni z bogatymi zbiorami kaktusów,
palm i innych roślin cieplejszej strefy
klimatycznej Zobaczyliśmy także ciekawy
hotel dla owadów. W trakcie zwiedzania
uczniowie mogli zaobserwować rodzinę
wiewiórek żyjącą w parku, która przygotowywała się do okresu zimowego gromadząc
zapasy orzechów i innych nasion. Będąc w parku mali przyrodnicy poznali historię tego
miejsca i zwiedzili najokazalszy zabytek jakim jest Katedra Oliwska. Na koniec załapaliśmy
się na pyszne lody. Do domów wróciliśmy pełni wrażeń.

„CHROŃ DZIECIĘCE UŚMIECHY”

Zdrowy piękny uśmiech powinien
być wizytówką każdego młodego człowieka
SP
uczestnikiem
Dębogórzu
została uczestnikiem II edycji programu
edukacyjno – profilaktycznego „Chroń
Dziecięce Uśmiechy”. W dniu 01.10. 2014r.
przeprowadzony został bezpłatny przegląd stomatologiczny oraz instruktaż
pielęgnacji zębów i prawidłowej higieny
jamy ustnej dla wszystkich naszych
uczniów. Dzieciom wręczano zestaw
przyborów ułatwiających dbanie o zęby.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice serdecznie dziękują organizatorom akcji –
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz
firmie Wrigley Poland za możliwość
wzięcia udziału w programie edukacyjnopromocyjnym „Chroń Dziecięce Uśmiechy”,
który z pewnością podniósł świadomość
i znaczenie odpowiednich nawyków
higieniczno-zdrowotnych wśród naszych
dzieci.
Zdrowy uśmiech dziecka jest przecież
synonimem radości i szczęścia.
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BIJEMY REKORD GUINNESSA - ZBIOROWA RESUSTYTACJA
W czwartek 16 października 2014 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pogórzu wzięli udział w akcji zorganizowanej przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy polegającej na biciu
rekordu Guinnessa w zbiorowej resuscytacji. Zadanie polegało na
wykonaniu czynności ratowniczych przez jak największą liczbę osób
w ciągu pół godziny (pomiędzy 12:00 a 12:30). Wszyscy uczniowie,
pod czujnym okiem opiekunów, co pół minuty zmieniali się podczas
ćwiczeń. Każdy ratujący powtarzał czynności, których wcześniej się
nauczył, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej i dwa wdechy ratownicze.
Wszyscy doskonale wiedzieli jak ważną umiejętnością jest udzielanie
pierwszej pomocy. Koordynatorkami akcji były panie Urszula Kozielska
i Dorota Nikelska. Do siedziby fundacji Jurka Owsiaka przesłany został
film z akcji wraz z informacją, że wzięło w niej udział 300 osób. Brawo
uczniowie z Pogórza!
Oto link do filmu : www.youtube.com/watch?v=ulG3A3s109U

Z życia Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego
w Mostach
Nakrętka dla Mateusza
Kontynuujemy
zbiórkę
nakrętek
dla Mateusza. Nakrętki dostarczamy do
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Mostach. Informacji udziela p. Lucyna
Sorn – sala 308 lub mailowo: lt.sorn@wp.pl
Zapraszamy do akcji

SPORT

Wystawa „Zapomniane
zabawki”
Już 6 listopada zapraszamy mieszkańców do Domu Kultury w Pierwoszynie
na wystawę zapomnianych zabawek.
Grupa 20 uczniów z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Mostach z opiekunami:
L. Sorn i A.Pająk, odtworzyła i odnalazła
zapomniane, dawne zabawki, którymi
bawili się nasi przodkowie. Niektóre
zabawki będą prawdziwymi antykami,
a niektóre zostały odtworzone i wykonane
przez rzemieślników i stolarzy z naszej
gminy. W trakcie wystawy nastąpi także
rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu na
własnoręcznie wykonaną zabawkę. Wieczór
uatrakcyjni spektakl teatralny. Zapraszamy
6 listopada o 17.00. Wstęp wolny

Turniej Tenisa Stołowego w Hali Sportowej
w Mostach
Wszystkich sympatyków tenisa stołowego zapraszamy do Hali Sportowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Mostach przy ul. Szkolnej 16 na Jesienny Turniej Tenisa
Stołowego – w sobotę 8 listopada br. od godz. 15.00. Zapisy mailowo: rkis@kosakowo.
pl, telefoniczne: 58 620 06 95 lub na miejscu w godz. 14.30-15.00 (wstępny podział na
kategorie: Open, szkoły ponadpodstawowe, szkoły podstawowe). Turniej organizuje Wójt
Gminy Kosakowo.

IX Gminne Biegi z okazji
Święta Niepodległości
Wójt Gminy Kosakowo zaprasza wszystkich chcących aktywnie
spędzić Święto 11 Listopada do wzięcia udziału w IX Gminnych Biegach
z okazji Święta Niepodległości. Biegi odbędą się na ścieżce pieszorowerowej Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno. Start przy pomniku vis-àvis Urzędu Gminy przy ul. Żeromskiego 69.
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach: Open
(bieg główny) – ok. 5 km, Gimnazjum – ok. 1,5 km, Szkoły Podstawowe IVVI – ok. 1 km i Szkoły Podstawowe 0-III – ok. 400 m (osobna klasyfikacja
dla kobiet i mężczyzn). Udział w Biegach jest bezpłatny; zgłoszenia można
kierować na adres: rkis@kosakowo.pl, telefonicznie: 58 620 06 95 lub
zgłosić się osobiście w dniu zawodów – we wtorek 11 listopada do godz.
12.30.
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LOKALE WYBORCZE

Wybory 16 listopada 2014r.
LOKALE WYBORCZE
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
/miejscowości, ulice/
Sołectwo Mechelinki,

1

Mosty, ul., Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Gajowa, Gdyńska - do nr. 13
nieparzyste, do nr. 22 parzyste, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa –
do nr. 19 nieparzyste i do nr. 22 parzyste, Na Wzgórzu, Szkolna, Wiązowa,
Widokowa

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mostach
Hala Sportowa
ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,

Mosty, ul. Akacjowa, Brzozowa, Jałowcowa, Konwaliowa, Leśna, Leśna Osada,
Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa,
Topolowa, Wierzbowa,

2

3

4

5

Mosty, ul. Berberysowa, Cisowa, Cyprysowa, Deszczowa, Dębowa, Gdyńska –
od nr. 15 nieparzyste i od nr. 24 parzyste, Hebanowa, Jaworowa, Jarzębinowa,
Jodłowa, Karmelowa, Kameliowa, Kasztanowa, Księżycowa, Leszczynowa,
Limbowa, Lipowa - od nr. 21 nieparzyste i od nr. 24 parzyste, Łąkowa,
Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Spacerowa,
Sekwojowa, Spokojna, Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rodzynkowa – nr.
nieparzyste, Rozmarynowa, Sadowa, Wichrowa, Waniliowa, Wałowa – nr.
nieparzyste

Rewa

Pierwoszyno

Sołectwo Kosakowo

Dębogórze
6

Dębogórze-Wybudowanie
Kazimierz

7

8

Pogórze

Suchy Dwór

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mostach
Hala Sportowa
ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,

Punkt Informacji
Turystycznej w Rewie,
ul. Morska 56,
81-198 Rewa
Gminny Dom Kultury
w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11 ,
81-198 Pierwoszyno
lokal przystosowany dla
osób niepełnosprawnych
Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo,
ul. Fiołkowa 2 A
81-198 Kosakowo
lokal przystosowany dla
osób niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa
w Dębogórzu
ul. Pomorska 30,
81-198 Dębogórze
Szkoła Podstawowa
w Pogórzu
ul. Szkolna 15,
81-198 Pogórze
lokal przystosowany dla
osób niepełnosprawnych
Świetlica Sołecka
w Suchym Dworze,
ul. Jana Chryzostoma
Paska 6,
81-198 Suchy Dwór

Wszelkie niezbędne informacje nt. wyborów i także komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie zamieszczać
będziemy na stronie internetowej www.kosakowo.pl zakładka „Wybory samorządowe”
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INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH
WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH
WÓJTA
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO
• głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce
z lewej strony obok nazwiska kandydata
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata
• niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce

DO RADY GMINY
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU BIAŁEGO
• głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce
z lewej strony obok nazwiska kandydata
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata
• niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
• postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku skreślonego kandydata

DO RADY POWIATU
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU ŻÓŁTEGO
• głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie
linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk
kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
• postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została
unieważniona

DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU NIEBIESKIEGO
• głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
Przyczyną nieważności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk
kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce
• postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została
unieważniona.

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.
Wyborca, odbierając karty do głosowania, powinien okazać obwodowej komisji wyborczej swój dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
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A LŁNÓOWŚECKI

KALENDARZ IMPREZ
DATA

GODZ.

N, 02.11.2014

11:30

Śr, 05.11.2014

18:00

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

MIEJSCE

Msza Święta (kościół – godz. 11:30),
przemarsz przez Rewę,
Zaduszki Morskie (Szpyrk – godz. 12:50)
Spotkanie wokół książki „Płeć mózgu”,
spotkanie z dr. Wojciechem Siegieniem
z Uniwersytetu Gdańskiego

Wójt Gminy,
Proboszcz Parafii
w Rewie

Kościół w Rewie,
Szpyrk w Rewie

Biblioteka Publiczna

Biblioteka w Kosakowie

ZKP o. DębogórzeKosakowo,
Proboszcz Parafii
w Kosakowie

Kościół w Kosakowie,
Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie
Gęśnik w Dębogórzu

Piąt, 07.11.2014

17:00

Msza Święta w intencji Bp. Dominika
i promocja książki o Bp. Dominiku
(w Checzy, po mszy św.)

Sob, 08.11.2014
– N, 09.11.2014

11:00

XI Piknik w Gęśniku

A. Dzienisz,
Wójt Gminy

Sob, 08.11.2014

15:00

VI Turniej Tenisa Stołowego – Jesienne Mistrzostwa Gminy

Wójt Gminy

N, 09.11.2014

17:00

Akademia oraz Uroczystość Wręczenia Statuetek Złotego Kłosa

Wójt Gminy

Wt, 11.11.2014

12:15

96. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wójt Gminy

Wt, 11.11.2014

13:00

IX Gminne Biegi z okazji Święta Niepodległości

Wójt Gminy

Piąt, 14.11.2014

19:00

Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
Michaił Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata”

Teatr Młodzieżowy,
Wójt Gminy

Sob, 15.11.2014

13:00

14. kolejka V Ligi: Sztorm Mosty – GKS Sierakowice

GKS Sztorm Mosty

Czw, 20.11.2014

18:00

Wieczór Poetycki i wystawa malarska
Bogumiły Gussmann

Biblioteka Publiczna

Sob, 22.11.2014

09:30

V Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy

Sob, 29.11.2014
– N, 30.11.2014

12:00

Turniej Minisiatkówki o Puchar Wójta Gminy Kosakowo

Sob, 29.11.2014

18.00

Spotkanie Andrzejkowe

Sob, 06.12.2014

14:00

Zabawa Mikołajkowa dla Dzieci

Sob, 06.12.2014

16:00

II Mikołajkowy Kiermasz Świąteczny

Piąt, 12.12.2014

18.00

Wieczór Św. Łucji

Sob, 13.12.2014

15:30

1. kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2014/15 o Puchar Wójta

Wójt Gminy

N, 14.12.2014

16:00

Spotkanie z Kolędą
koncert: Chór „Morzanie” ze studentami Akademii Muzycznej
w Gdańsku, Aleksandra Bieg-Piaseczna (fortepian)

Wójt Gminy,
Chór Morzanie

UKS Lider Dębogórze,
Wójt Gminy
ZKP o. DębogórzeKosakowo
Wójt Gminy
ZKP o. DębogórzeKosakowo
ZKP o. DębogórzeKosakowo

Kiermasze Świąteczne

Wójt Gminy,
Biblioteka Publiczna
Szkoły Gminy Kosakowo

XI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Hala Sportowa
w Mostach
Dom Kultury
w Pierwoszynie
Pomnik J.Klebby
w Kosakowie
Ścieżka pieszo-rowerowa
w Kosakowie
Dom Kultury
w Pierwoszynie
Boisko Złote Piaski
w Kosakowie
Biblioteka
w Kosakowie
Dom Kultury
w Pierwoszynie
Hala Sportowa
w Mostach
Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie
Hala Sportowa
w Mostach
Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie
Checz Nordowych
Kaszubów w Kosakowie
Hala Sportowa
w Mostach
Dom Kaszubski
w Dębogórzu

Sob, 20.12.2014

15:30

2. kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej 2014/15 o Puchar Wójta

Wójt Gminy

N, 28.12.2014

14:00

Przesłuchania konkursowe do IX Festiwalu Kolęd Kaszubskich

Wójt Gminy,
Chór Morzanie

Szkoły w Gminie Kosakowo
Hala Sportowa
w Mostach
Dom Kultury
w Pierwoszynie

N, 28.12.2014

17:00

IX Festiwal Kolęd Kaszubskich
(Puck, Rumia, Pierwoszyno: 26-28.12.2014)
– koncert laureatów

Wójt Gminy,
Chór Morzanie

Kościół
w Pierwoszynie

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

• Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
– tel. 58 620 06 95
• Gminna Komisja Profilaktyki
• i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
– tel. 58 620 06 95
• Biblioteka Publiczna
im. Augustyna Necla
w Kosakowie
– tel. 58 735 46 56

• Gimnazjum w Mostach
– tel. 58 679 23 90
• Zespół Szkolno-Przedszkolny
i Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Dębogórzu
– tel. 58 679 13 25
• Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach
– tel. 58 679 13 21
• Szkoła Podstawowa w Pogórzu
– tel. 58 665 76 30

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

Krystian Kulus
z Mostów, lat 29

Stefania Olszewska
z Mechelinek, lat 95

Bernard Lubocki

z Dębogórza, lat 75

z Kosakowa, lat 79

Jan Nadolski

Agnieszka Olszewska

Wiktor Sikorski

Alfred Princ

Zofia Rechmal

Franciszek Schwan

Zygmunt Wensierski

z Dębogórza, lat 82

z Rewy, lat 87

z Rewy, lat 81

z Rewy, lat 59

z Mostów, lat 63

z Dębogórza, lat 76
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