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Szanowni mieszkańcy
Otrzymujecie Państwo coraz to nowe informacje o rzekomych nieprawidłowościach
w pracy tutejszych organów gminy tak, jakby kampania wyborcza się nie skończyła. Henryk
Palczewski nie spocznie póki on sam i jego kandydat nie zajmą swoich miejsc w urzędzie.
Wszystkie działania nakierowane są na destrukcję Gminy. Przecież H. Palczewski nie jest
biegłym w zakresie finansów gminy, zamówień publicznych, planowania przestrzennego,
ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, inwestycji itd. Ważne, żeby wprowadzać chaos
i zamieszanie.
Np. na potrzeby ewentualnych wyborów w Kosakowie, Henryk Palczewski – idąc za ciosem –
zajmuje się teraz sprawą finansowania budowy Gimnazjum (czymś trzeba zawrócić w głowie
wyborcom). Radni z KWW Szymon Tabakiernik próbują blokować informacje w biuletynie
gminnym wnioskując, aby zajęła się tym komisja rewizyjna, składają także projekt uchwały
wsprawie referendum itp.
W biuletynie gminnym będę odpowiadał na, niczym nieuzasadnioną, krytykę
stosowaną przez moich oponentów. Uważam, że mieszkańcy zasługują na prawdę i rzetelną
informację i będą je otrzymywać. Nie mam nic do ukrycia. Działam zgodnie z prawem
i złożonym ślubowaniem. Henryk Palczewski nie ma monopolu na informację, która jest
wyłącznie oszczerstwem i manipulacją opinią publiczną.
Przyszedł czas na spokojną pracę, dla dobra Gminy i mieszkańców, a nie nieustanne sianie zamętu. Ciągłe gnębienie Wójta i urzędników,
pozywanie do sądów destabilizują pracę w gminie. Czas się opamiętać.

NajlepszE ŻYCZENIA dla
wyjątkowej Jubilatki
Najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia składamy Pani Bronisławie Głowienke z Kosakowa,
która niedawno (24 grudnia 2014 r.) skończyła 100 lat!
W tym przypadku trzeba było zmienić formułę znanego toastu. Życzenia oraz upominki Jubilatce osobiście złożyli Wójt Jerzy Włudzik z Przewodniczącym Rady
Gminy Marcinem Kopitzkim, a także sołtys wsi Kosakowo Anna Chojnicka, proboszcz parafii ks. kanonik Jan
Grzelak, przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, który odczytał przesłane dla pani Bronisławy życzenia
i gratulacje od Premier Rządu Pani Ewy Kopacz.

W BIULETYNIE:
BUDŻET GMINY KOSAKOWO - str. 4-5
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015 - str. 5-6
HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY KOSAKOWO - STR. 7-8
BIBLIOTEKA - STR. 11
SPORT - str. 12-13
FERIE W GMINIE KOSAKOWO - STR. 13
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Henryk Palczewski kłamał przed sądem
(perfidna gra o unieważnienie demokratycznych wyborów)
Poza nieopieczętowaniem zamkniętej na klucz urny w obwodzie głosowania Nr 5 w Kosakowie nie zostały naruszone żadne
przepisy. Nie było żadnych nieprawidłowości. Obwodowa Komisja
Wyborcza działała w przekonaniu, że wszystko się odbywa tak,
jak powinno. Wybory zostały przeprowadzone uczciwie i zgodnie z procedurą i wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego (Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 listopada
2011 r. III SW 143/11) nie opieczętowanie urny wyborczej nie ma
jednak wpływu na wynik wyborów jeżeli w trakcie głosowania
urna znajdowała się przez cały czas w zasięgu wzroku członków
komisji obwodowej i nie była wówczas przez nikogo otwierana,
co wykluczało możliwość manipulowania jej zawartością (a tak
właśnie było).
Natomiast kwestionowanie wyniku wyborów w Kosakowie, gdzie
Jerzy Włudzik zawsze miał i ma duże poparcie mieszkańców jest
drwiną z wyborców i wymaga przedstawienia niepodważalnych
dowodów, jeżeli były nieprawidłowości. Nie można w takiej
sytuacji opierać się na domniemaniach, przypuszczeniach i kłamstwach. Rozumiemy, że trudno Henrykowi Palczewskiemu
pogodzić się z tak wysokim poparciem dla Jerzego Włudzika,
ale jednak trzeba mieć niezbite dowody, że jest inaczej.
Henryk Palczewski kłamał przed sądem. Powiedział m.in., że
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kosakowie otrzymała mniej kart
do głosowania, niż zamówiono. Że zamówiono 1.087 kart, a komisji
przekazano 1.055 oraz, że pieczęć obwodowa komisja wyborcza
otrzymała dopiero w dniu głosowania (czyli w niedzielę), „a przedtem
była w innych rękach”, czym sugerował sądowi, że w nocy manipulowano
kartami.
Nakład kart do głosowania ustaliła Gminna Komisja Wyborcza
w Kosakowie w uchwale Nr 20 z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia do druku karty do głosowania w ponownych
wyborach wójta. Przyjęto ilościowo taki sam nakład kart, jak
w I turze wyborów – 1.055 szt.Uchwałę podpisali wszyscy
członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie,
w tym także Henryk Palczewski. Karty do głosowania w ilości
1.055 szt. w oryginalnym opakowaniu drukarni oraz pieczęć
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kosakowie i inne
materiały wyborcze zostały komisji przekazane w sobotę
29.11.2014r. o godz. 8,30 przez Sekretarz Gminy w obecności
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie
Pana Krzysztofa Gregorka i funkcjonariusza Straży Gminnej.
Z przekazania zostały sporządzone protokoły, podpisane przez
członków obwodowej komisji. Wszystkie protokoły zostały
pocztą e-mail w dniu 29.11.2014r. o godz. 13,33 przekazane
do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.
Wszystkie pomieszczenia Biblioteki (gdzie przechowywano
karty do głosowania, pieczęć i pozostałe materiały wyborcze) są
objęte systemem alarmowym. Czujki skierowane są na wszystkie
drzwi (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne). Z zapisu systemu
alarmowego Biblioteki wynika, że system alarmowy został
załączony 29.11.2014r. (sobota) o godz. 9,24 (gdy komisja skończyła
pracę) i był włączony bez przerwy do dnia 30.11.2014r. (niedziela)
do godz. 6,29 (gdyż o godz. 6,30 komisja rozpoczęła pracę). System
alarmowy w tym czasie nie został naruszony. Nikt do pomieszczeń
biblioteki nie wchodził. Ponadto w Bibliotece jest też monitoring.
Wytyczne i wyjaśnienia dotyczące druku i przechowywania kart
do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom
wyborczym zostały ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą
uchwałą z dnia 25 sierpnia 2014r. Zarówno Wójt, jak i Gminna
Komisja Wyborcza w Kosakowie zastosowali się do tych wytycznych. Żaden przepis nie został naruszony. Z wytycznych wynika,
że Gminna Komisja Wyborcza ustala treść karty do głosowania,
zwalnia do druku kartę do głosowania i ustala nakład. Tak się
stało. Natomiast Wójt: - zapewnia druk kart do głosowania,
- z wykonawcami (drukarnią) ustala zabezpieczenie kart do
głosowania w procesie druku oraz ich zapakowanie według
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obwodów głosowania i oznakowanie paczek - ustala termin i sposób
odbioru kart od wykonawcy (drukarni), przygotowanie paczek
z kartami dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych
oraz miejsca ich przechowywania i sposobu zabezpieczenia do
czasu dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym. Nie jest
wymagany udział przedstawicieli Gminnej Komisji Wyborczej
przy odbiorze kart z drukarni. Jednakże Wójt Jerzy Włudzik życzył
sobie, żeby tut. Gminna Komisja Wyborcza uczestniczyła przy
wszystkich czynnościach, także przy odbiorze kart do głosowania
z drukarni i także przy przekazywaniu kart do głosowania
obwodowym komisjom wyborczym. W pierwszej turze też tak było.
Po zawiadomieniu drukarni w dniu 27.11.2014r. o gotowości
przekazania kart do głosowania, ich odbiór został przesunięty
o jedną godzinę (z 12-tej na 13-tą), specjalnie po to, aby powiadomić
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej (sms wysłano
o godz. 12,05), by członek gminnej komisji wyborczej mógł przy
tym być obecny (chociaż zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji
Wyborczej nie było to konieczne).
Przy przekazywaniu kart do głosowania, pieczęci i innych materiałów wyborczych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kosakowie w dniu 29.11.2014r. uczestniczył przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej p. Krzysztof Gregorek. PKW zaleca, aby karty do
głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego
celu wydzielonym pomieszczeniu (nie ma mowy o sejfie, czy szafie
pancernej i plombowaniu pomieszczeń, jak wprowadza w błąd Henryk
Palczewski). Paczki z kartami do głosowania są - po przeliczeniu
i sprawdzeniu przez obwodową komisję wyborczą - w czasie
przechowywania - zapakowane i opieczętowane przez komisję.
Rano komisja sprawdza, czy pieczęcie nie zostały naruszone. Nie
były naruszone. Jak już wyżej informowaliśmy, nikt nie wchodził
do żadnego pomieszczenia biblioteki w czasie załączonego alarmu.
Mąż zaufania kandydata Szymona Tabakiernika mógł na bieżąco
zwracać uwagi przewodniczącej komisji obwodowej. W związku
z tym jest wiele pytań. Dlaczego nie zwrócił uwagi przewodniczącej,
tylko zadzwonił do Henryka Palczewskiego? Dlaczego Henryk
Palczewski pomimo, że dowiedział się o tym w godzinach
popołudniowych podniósł alarm dopiero przed zamknięciem lokalu
(po godz. 20-tej)? Komu zależało na tym, żeby taka sytuacja trwała
przez cały dzień? Komisja z otrzymanych kart do głosowania rozliczyła się, co znajduje odzwierciedlenie w protokole z głosowania.
Od rozpoczęcia pracy przez obwodową komisję wyborczą, a także
przy liczeniu głosów i sporządzaniu protokołu z głosowania byli
obecni mężowie zaufania, którzy nie wnieśli w tej materii żadnych
uwag do protokołu. Nie ma żadnych podstaw prawnych do unieważnienia wyborów. Postąpienie obwodowej komisji wyborczej w ten
sposób, że urna przez cały czas głosowania była zamknięta zamkiem
patentowym i dodatkowo obserwowana przez członków komisji
i mężów zaufania dowodzi rzetelności wyborów. Sąd nie może się
opierać na kłamstwach i domniemaniach Henryka Palczewskiego.
Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Nie znamy jeszcze
uzasadnienia. Na pewno zostanie złożone zażalenie do sądu II
instancji. Chcemy wierzyć, że zwycięży prawda i sprawiedliwość.
Wójt nadal sprawuje swój Urząd.

Uchwały Rady Gminy Kosakowo podjęte na III
Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 11 grudnia 2014 roku.

1. Uchwała Nr III/3/2014 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr III/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie powołania stałej Komisji Rady
Gminy Kosakowo do spraw Budżetowo- Gospodarczych.
4. Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie powołania stałej Komisji
Rady Gminy Kosakowo do spraw Ekologii, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Morskiej.
5. Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie powołania stałej Komisji Rady
Gminy Kosakowo do spraw Samorządu Terytorialnego i Zdrowia.
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6.Uchwała Nr III/8/20414 w sprawie powołania stałej Komisji
Rady Gminy Kosakowo do spraw Oświaty, Kultury, Turystyki,
Rekreacji i Sportu.

Uchwały Rady Gminy Kosakowo podjęte na
IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 17 grudnia 2014 roku.

1. Uchwała Nr IV/9/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2014 –2023.
2. Uchwała Nr IV/10/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy
Kosakowo na rok 2014.

Uchwały Rady Gminy Kosakowo podjęte na
V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 29 grudnia 2014 roku.

1. Uchwała Nr V/11/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii narok 2015.
2. Uchwała Nr V/12/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Kosakowo na lata 2015-2023.
3. Uchwała Nr V/13/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Kosakowo na rok 2015.

KOMISJE STAŁE RADY GMINY KOSAKOWO
Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 11.12.2014r. powołała
stałe komisje, ustalając 5-osobowe ich składy. W skład komisji weszli:
Komisja Rewizyjna: przewodniczący Mirosław Marek, członkowie:
Fajks Adam, Gloza Beata, Piotrowska Mirosława, Stankiewicz Jerzy
(nie wybrano kandydatur Marcina Majka i Jacka Chajęckiego).
Komisja do spraw Budżetowo - Gospodarczych: przewodnicząca
Gloza Beata, członkowie Brzozowska Alicja, Fajks Adam, Piotrowska
Mirosława, Sorn Lucyna (nie wybrano kandydatury Marcina Majka)
Komisja do spraw Samorządu Terytorialnego i Zdrowia:
przewodnicząca Śliwińska Wiktoria, członkowie: Litwin Sylwester,
Roszak Bożena, Stankiewicz Jerzy, Wronowska Barbara.
Komisja do spraw Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Morskiej: przewodniczący Litwin Sylwester,
członkowie: Brzozowska Alicja, Strzelec Antoni, Śliwińska Wiktoria,
Wronowska Barbara
Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu:
przewodnicząca Sorn Lucyna, członkowie: Brzozowska Alicja,

Marek Mirosław, Roszak Bożena (z powodu braku chętnych jedno
miejsce pozostaje nieobsadzone).
Radni Marcin Majek i Jacek Chajęcki nie wyrazili zgody na
kandydowanie do pozostałych komisji.
Z art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
wynika, że radny jest zobowiązany brać udział w pracach rady gminy
i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których
został wybrany lub desygnowany. Ustawowe prawo radnego
do udziału w pracach komisji nie oznacza ani roszczenia radnego
o wybór do preferowanej przez niego komisji, ani prawa do
członkostwa w nieograniczonej liczbie komisji.
Czy Rada Gminy może nie powołać radnego do komisji, w której
chciałby pracować? Z przyczyn praktycznych, takie ograniczenie jest
właściwe. Komisje rady gminy są komisjami tematycznymi i oczywiste
jest, że przy doborze składu danej komisji rada gminy powinna
kierować się wiedzą lub chociażby zainteresowaniami radnego, które
powinny być zbieżne z tematyką prac komisji. Komisje posiadają
określony zakres działania oraz swoją tematykę, która wymaga
pewnego stopnia „specjalizacji” od radnego. Gdyby nie zawrzeć
takich ograniczeń, mogłoby dochodzić do kuriozalnych sytuacji, gdy
np. każdy radny zechciałby być członkiem każdej komisji, gdzie każde
spotkanie jakiejkolwiek komisji byłoby w zasadzie równoznaczne
ze spotkaniem całej rady gminy lub wszystkich komisji naraz.
Radni powinni zasiadać tylko w tych komisjach, w których zakresie
działalności posiadają dużą wiedzę lub doświadczenie.

Kto mąci?
Jak informuje przewodnicząca komisji oświaty p. Lucyna Sorn,
otrzymała ona informację, że „są telefony do rodzin, które mają
dzieci na zasiłkach, rentach chorobowych, aby zgodzili się w
2015r. odpuścić ten zasiłek bo Gmina ma kryzys i żeby mógł być
wypłacany dopiero w 2016r., ponieważ szukają oszczędności”
(cyt. z protokołu). Podobno taka informacja miała wyjść z tut. urzędu
lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Informujemy, że jest to nieprawda. Takiej informacji, ani Urząd,
ani GOPS nie mógł skierować do mieszkańców z prostego choćby
powodu – świadczenia rodzinne wypłacane są z budżetu państwa,
a nie gminy. Na wypłatę tych zasiłków Gmina otrzymuje dotację
w takiej wysokości, w jakiej potrzeba. Dziwne rzeczy dzieją się
w naszej gminie.

Współpraca Gminy Kosakowo z Puckim Stowarzyszeniem Wspierającym Osoby
Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”
Rozszerzając podjęty na posiedzeniu komisji oświaty temat zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych informujemy, że zadanie
to należy do powiatu. Aby ułatwić dostęp do takich zajęć, od kilku już lat osoby niepełnosprawne z Gminy Kosakowo dowożone są gminnym
specjalistycznym samochodem do Pucka na warsztaty terapii zajęciowej. Nasza Gmina od kilku lat współpracuje z Puckim Stowarzyszeniem
„Razem”, m.in. wspiera je także grantami z budżetu Gminy.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pucku znajduje się w budynku Ośrodka Adaptacyjnego przy ulicy Mestwina 32. Nowoczesność
i przestronność tego budynku pozwala na komfortowe warunki pracy uczestników. Ośrodek powstał w 1999 roku z myślą o osobach
niepełnosprawnych. Budynek nie posiada barier architektonicznych.
Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły swoją działalność 1 lutego 2000 roku. Niemal natychmiast rozpoczęto zajęcia z osobami
Rozszerzając podjęty na posiedzeniu komisji oświaty temat zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych informujemy, że zadanie to
należy do powiatu. Aby ułatwić dostęp do takich zajęć, od kilku już lat osoby niepełnosprawne z Gminy Kosakowo dowożone są gminnym
specjalistycznym samochodem do Pucka na warsztaty terapii zajęciowej. Nasza Gmina od kilku lat współpracuje z Puckim Stowarzyszeniem
„Razem”, m.in. wspiera je także grantami z budżetu Gminy.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pucku znajduje się w budynku Ośrodka Adaptacyjnego przy ulicy Mestwina 32. Nowoczesność
i przestronność tego budynku pozwala na komfortowe warunki pracy uczestników. Ośrodek powstał w 1999 roku z myślą o osobach
niepełnosprawnych. Budynek nie posiada barier architektonicznych.
Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły swoją działalność 1 lutego 2000 roku. Niemal natychmiast rozpoczęto zajęcia z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie na zajęcia uczęszcza 50-ciu uczestników wieku od 18 do 45
roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężonymi wadami fizycznymi, są to osoby zakwalifikowane na podstawie wskazań
do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie. Proces przystosowawczy do
życia w społeczeństwie odbywa się za pomocą rehabilitacji społecznej i zawodowej, co owocuje możliwością do podjęcia pracy zawodowej.
Aby zostać uczestnikiem WTZ, należy spełnić następujące warunki: być mieszkańcem powiatu puckiego, posiadać orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności „znaczne” lub „umiarkowane”, ze wskazaniem udziału w terapii zajęciowej, mieć skończone 18 lat.
Kadra pracownicza WTZ składa się z: Kierownika, dziesięciu terapeutów zajęciowych, pedagoga socjalnego, psychologa, rehabilitantki,
pielęgniarki. WTZ posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie terapeutyczne: techniczną, ceramiczną, rozwijania twórczości,
plecionkarską, tkacką, ogrodniczą, gospodarstwa domowego, plastyczną, witrażową, biżuterii artystycznej. Ponadto Gmina
Kosakowo posiada drugi samochód dla przewozu osób niepełnosprawnych, którym zapewniamy dowóz dzieci niepełnosprawnych
na zajęcia szkolne.
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BUDŻET GMINY KOSAKOWO 2015r.
Uchwałą Nr V/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. Rada Gminy Kosakowo uchwaliła budżet gminy Kosakowo na rok 2015.
Ustalono:
• wydatki w łącznej kwocie 52408 458 zł, w tym:
- wydatki bieżące na łączną kwotę 35445 824 zł
- wydatki majątkowe na łączną kwotę 16962 634 zł.
(32,37% wydatków)

• dochody w łącznej kwocie 52770 484 zł , w tym:

1) dochody bieżące -

49800 814 zł,

2) dochody majątkowe – 2969 670 zł.
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Plan wydatków majątkowych na rok 2015
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
1
1
1
2
1
2
3
4

2
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
01010 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) zadanie ujęte w WPF
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF
05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF
Dział 600 Transport i łączność
60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki (gospodarka
komunalna)
60014 - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa-Kosakowo-odc. Rewa-Mosty o dł. 1,20km
- przebudowa nawierzchni drogi przy szkole w Dębogórzu o dł. 0,60km
60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie
ujęte w WPF
60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF

5

60016 - Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej - sołectwo Kosakowo
Dział 630 Turystyka

1

63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF

2
1
1
1

63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania„Rewitalizacji Alei
Nadmorskiej w Mechelinkach”
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania - zadanie ujęte w WPF
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne
Dział 801 Oświata i wychowanie
80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzu wraz z zagospodarowaniem terenu zadanie ujęte w WPF

2

80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF

1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 – Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy - zadanie ujęte w WPF

2

90001 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie - zadanie ujęte w WPF

3

5

90002 - Dotacja na utylizację azbestu
90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych zadanie ujete w WPF
90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze

6

90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Suchy Dwór

7

90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kosakowo

8

90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Pogórze

4

Źródło
finansowania
3

ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki UE
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
środki UE
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne

ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
pozostałe
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne

2015
plan
85 331 zł
85 331 zł
85 331 zł
1 757 663 zł
30 000 zł
30 000 zł
1 727 663 zł
1 727 663 zł
1 215 388 zł
10 000 zł
10 000 zł
300 000 zł
300 000 zł
600 000 zł
600 000 zł
280 000 zł
280 000 zł
25 388 zł
25 388 zł
2 013 641 zł
1 938 641 zł
438 641 zł
1 500 000 zł
75 000 zł
75 000 zł
500 000 zł
500 000 zł
500 000 zł
90 000 zł
90 000 zł
9 608 983 zł
150 000 zł
150 000 zł
9 458 983 zł
8 601 383 zł
857 600 zł
1 637 578 zł
510 000 zł
510 000 zł
125 350 zł
125 350 zł
20 000 zł
20 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
27 000 zł
27 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
40 388 zł
40 388 zł
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AKTUALNOŚCI

9
10

90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Mosty
90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kazimierz

13

90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych
w gm. Kosakowo
90019 - Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową
obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał
zrzutowy z GOŚ Dębogórze
90095 - Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórzu - sołectwo Dębogórze

14

90095 - Doposażenie świetlicy (6060) - sołectwo Suchy Dwór

15

90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie

16

90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Kazimierz

17

90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Rewa

18

90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Mechelinki

19

90095 - Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo Pierwoszyno

11
12

Dział 926 Kultura fizyczna

ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym

40 388 zł
40 388 zł
17 000 zł
17 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
400 000 zł

środki własne

400 000 zł

ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne

20 000 zł
20 000 zł
13 388 zł
13 388 zł
9 346 zł
9 346 zł
6 021 zł
6 021 zł
35 388 zł
35 388 zł
7 921 zł
7 921 zł
40 388 zł
40 388 zł
54 050 zł
14 050 zł
14 050 zł
10 000 zł
10 000 zł
30 000 zł
30 000 zł

1

92605 - Boisko do siatkówki plażowej - sołectwo Mechelinki

2

92605 - Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie

3

92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki,
Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór

ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne
ogółem w tym
środki własne

PODSUMOWANIE

ogółem w tym

16 962 634 zł

środki własne

12 877 371 zł

środki UE

3 227 663 zł

pozostałe

857 600 zł

Informujemy, że na Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg (zadanie ujęte w WPF) w roku 2015 zaplanowano
kwotę 600.000 zł. Są to środki na bieżące i konieczne nakłady na drogi. W bieżącym roku zostaną wytypowane do budowy lub modernizacji kolejne drogi.
Dokona tego w najbliższym czasie komisja, składająca się z Wójta Gminy, radnych danego sołectwa, sołtysa, kierowników referatów inwestycji i gospodarki
komunalnej. Zadania inwestycyjne zostaną przygotowane na przyszły rok pod względem projektowym i pozwoleń na budowę.
Szczegółowo z budżetem Gminy Kosakowo na rok 2015 i Wieloletnią prognozą finansową można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.kosakowo.pl

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
Stosownie do przepisów art. 11 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z
2012r., Nr 110, poz. 647 ze zm.); oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 grudnia 2012, Nr XXXV/95/2012;
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
• projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany studium udostępniony będzie w dniach od 9.02.2015r. do 9.03.2015r.
w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, p. nr 07 (parter) oraz umieszczony
na stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/
ogłoszenia.
Zgodnie z art.11 pkt 11 wyżej cytowanej ustawy,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub na-
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zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2015r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 3.03.2015r. o godz. 16.30 w Gminnym
Domu Kultury
w Pierwoszynie, przy ul.Kaszubskiej 11.
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w wyżej wskazanym miejscu i czasie wyłożenia
projektu do publicznego wglądu można zapoznać się z projektem zmiany studium, prognozą
oddziaływania na środowisko, opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
w/w projektu na środowisko, mogą składać do
w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą
być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
e-mail: kosakowo@kosakowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2015r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

AKTUALNOŚCI

Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych na terenie
Gminy Kosakowo w 2015 roku
ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Poniedziałek
Rewa
Mosty ulice:
Cisowa, Hebanowa, Cyprysowa, Sadowa, Wałowa, Miłorzębowa, Jaworowa, Morwowa, Magnoliowa, Jarzębinowa,
Olchowa, Limbowa, Łąkowa, Sekwojowa, Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa, Kameliowa, Wichrowa
02.02.2015r., 16.02.2015r., 02.03.2015r., 16.03.2015r., 30.03.2015r., 13.04.2015r., 27.04.2015r., 11.05.2015r.,
25.05.2015r., 08.06.2015r., 22.06.2015r., 06.07.2015r., 20.07.2015r., 03.08.2015r., 17.08.2015r., 31.08.2015r.,
14.09.2015r., 28.09.2015r., 12.10.2015r., 26.10.2015r., 09.11.2015r., 23.11.2015r., 07.12.2015r., 21.12.2015r.
Środa
Mosty – pozostałe ulice
Kosakowo – ul. Złote piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa
04.02.2015r., 18.02.2015r., 04.03.2015r., 18.03.2015r., 01.04.2015r., 15.04.2015r., 29.04.2015r., 13.05.2015r.,
27.05.2015r., 10.06.2015r., 24.06.2015r., 08.07.2015r., 22.07.2015r., 05.08.2015r., 19.08.2015r., 02.09.2015r.,
16.09.2015r., 30.09.2015r., 14.10.2015r., 28.10.2015r., 10.11.2015r., 25.11.2015r., 09.12.2015r., 23.12.2015r.
Piątek
Dębogórze
Dębogórze Wybudowanie
Kazimierz
06.02.2015r., 20.02.2015r., 06.03.2015r., 20.03.2015r., 03.04.2015r., 17.04.2015r., 02.05.2015r., 15.05.2015r.,
29.05.2015r., 12.06.2015r., 26.06.2015r., 10.07.2015r., 24.07.2015r., 07.08.2015r., 21.08.2015r., 04.09.2015r.,
18.09.2015r.,02.10.2015r., 16.10.2015r., 30.10.2015r., 13.11.2015r., 27.11.2015r., 11.12.2015r., 28.12.2015r.,
Poniedziałek
Mechelinki
Mosty: ul Widokowa, Wiązowa, Bukowa
Suchy Dwór
09.02.2015r., 23.02.2015r., 09.03.2015r., 23.03.2015r., 07.04.2015r., 20.04.2015r., 04.05.2015r. ,18.05.2015r.,
01.06.2015r., 15.06.2015r., 29.06.2015r., 13.07.2015r., 27.07.2015r., 10.08.2015r., 24.08.2015r., 07.09.2015r.,
21.09.2015r., 05.10.2015r., 19.10.2015r., 02.11.2015r., 16.11.2015r., 30.11.2015r., 14.12.2015r., 28.12.2015r.
Środa
Kosakowo – pozostałe ulice
Pierwoszyno
11.02.2015r., 25.02.2015r., 11.03.2015r., 25.03.2015r., 08.04.2015r., 22.04.2015r., 06.05.2015r. ,20.05.2015r.,
03.06.2015r., 17.06.2015r., 01.07.2015r., 15.07.2015r., 29.07.2015r., 12.08.2015r., 26.08.2015r., 09.09.2015r.,
23.09.2015r., 07.10.2015r., 21.10.2015r., 04.11.2015r., 18.11.2015r., 02.12.2015r., 16.12.2015r., 30.12.2015r.
Piątek
Pogórze
30.01.2015r., 13.02.2015r., 27.02.2015r., 13.03.2015r., 27.03.2015r., 10.04.2015r., 24.04.2015r., 08.05.2015r.,
22.05.2015r., 05.06.2015r., 19.06.2015r., 03.07.2015r., 17.07.2015r., 31.07.2015r., 14.08.2015r., 28.08.2015r.,
11.09.2015r., 25.09.2015r., 09.10.2015r., 23.10.2015r., 06.11.2015r., 20.11.2015r., 04.12.2015r., 18.12.2015r.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH W 2015 ROKU
Gm. Kosakowo – zabudowa jednorodzinna

PLASTIK

MAKULATURA

Miejscowość
Dębogórze
Dębogórze Wybudowanie
Kazimierz
Kosakowo – Złote Piaski
Mosty
Rewa
Mechelinki
Kosakowo
Pierwoszyno
Pogórze
Suchy Dwór

SZKŁO

BIODEGRADOWALNE

Dzień odbioru - czwartek
05.02.2015r., 19.02.2015r., 05.03.2015r., 19.03.2015r.,
02.04.2015r., 16.04.2015r., 30.04.2015r., 14.05.2015r.,
28.05.2015r., 11.06.2015r., 25.06.2015r., 09.07.2015r.,
23.07.2015r., 06.08.2015r., 20.08.2015r., 03.09.2015r.,
17.09.2015r.,01.10.2015r., 15.10.2015r., 29.10.2015r.,
12.11.2015r., 26.11.2015r., 10.12.2015r., 24.12.2015r.,
12.02.2015r., 26.02.2015r., 12.03.2015r., 26.03.2015r.,
09.04.2015r., 23.04.2015r., 07.05.2015r., 21.05.2015r.,
06.06.2015r., 18.06.2015r., 02.07.2015r., 16.07.2015r.,
30.07.2015r., 13.08.2015r., 27.08.2015r., 10.09.2015r.,
24.09.2015r., 08.10.2015r., 22.10.2015r., 05.11.2015r.,
19.11.2015r., 03.12.2015r., 17.12.2015r., 31.12.2015r.

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY
Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo
Dzień odbioru - wtorek
24.02.2015r., 31.03.2015r., 28.04.2015r., 26.05.2015r., 23.06.2015r., 28.07.2015r., 25.08.2015r., 29.09.2015r.,
27.10.2015r., 24.11.2015r., 22.12.2015r.
Informujemy, iż w miesiącach luty-marzec 2015 r. oraz październik-grudzień 2015 r żużel i popiół paleniskowy będą
odbierane dwa razy w miesiącu, zgodnie z sugestiami mieszkańców. O dokładnych terminach wywozu zostaną Państwo
poinformowani.
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A K T U A L N O Ś C I / K U LT U R A

wydarzenia kulturalne
Co słychać w ZKP
6 grudnia w Checzy Nordowych Kaszebów odbył się II Kiermasz Świąteczny połączony
z Mikołajkami. Młodsze dzieci obejrzały występ starszych kolegów ze Szkoły Podstawowej
w Dębogórzu, które przygotowała z dziećmi pedagog Teresa Czerwińska. Następnie przyszedł
Mikołaj z prezentami. Był też słodki poczęstunek i wspólne zapalenie światełek na choince .
ZKP dziękuje Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Dębogórzu, rodzicom oraz członkom ZKP za
pomoc w organizacji miłego wieczoru.
28 listopada w Checzy odbyła się promocja książki pt „Biblia dla Dzieci”, poprowadzona
przez redaktora miesięcznika Pomerania Dariusza Majkowskiego .

VII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI BURSZTYNOWE KLUCZE
W piątek 16 stycznia 2015 r. w hali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku odbył się finał
VII edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Bursztynowe Klucze, zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące
w Pucku. Do finałowej gali zakwalifikowało się troje mieszkańców Gminy Kosakowo, członków Młodzieżowego
Chóru Gminy Kosakowo prowadzonego przez panią Magdalenę Stenkę: Wiktor Gabor, Dominika Eliasz i Karolina
Mazur. W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjny okazał się Wiktor Gabor. Gratulujemy!

Spektakl Rodzinny Śpiąca Królewna
Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zaprasza mieszkańców Gminy
Kosakowo, zarówno tych młodszych, jak i tych starszych, na spektakl
rodzinny pt. Śpiąca Królewna w wykonaniu Sceny 138 działającej przy
Centrum Kultury w Gdyni
11 luty 2015 r., godz. 18:00 - Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie (ul.
Pomorska 11)

WSTĘP WOLNY czas trwania spektaklu: 50 min
Czy wiecie co stało się przed stu laty?
Piękna Królewna została podstępnie zwabiona przez bezwzględny Los
na wieże posępnego zamczyska. Tam spełniła się stara przepowiednia
dana na chrzcie przez nie zaproszoną wróżkę. Królewna skaleczyła
się ostrym wrzecionem i zapadła w głęboki, bezkresny sen. Wraz
z nią zasnęło całe królestwo. Dzisiaj mija dokładnie sto lat, od chwili,
w której życie całego królestwa stanęło w miejscu. Czy w naszych
czasach znajdzie się kochający książę, który będzie w stanie przebudzić
ją z tak długiego snu? Czy Królewna go pokocha? Czy baśń doczeka się
szczęśliwego zakończenia.
Tego wszystkiego dowiecie się z najnowszego spektaklu Sceny 138.
A żeby młodym widzom było raźniej, przewodnikiem po niezwykłym,
pełnym barw i tańca świecie baśni, będzie wesoły pomocnik
królewskiego błazna - Frankie - rymujący gaduła, którego nie sposób
nie polubić.
Reżyseria: Tomasz Podsiadły
Scenariusz: Miron Miotk
Kostiumy i scenografia: Magdalena Kurek
Asystent reżysera: Agata Braun
Występują: uczestnicy warsztatów Sceny 138.
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Z Ż YC I A S Z KÓ Ł

Z ŻYCIA
SZKÓŁ
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mostach

Koncert Bożonarodzeniowy i kiermasz
świąteczny
W grudniu, jak co roku w okresie
przedświątecznym, w Szkole Podstawowej
w Mostach odbył się Koncert Bożonarodzeniowy.
Licznie
przybyli
rodzice,
uczniowie i absolwenci naszej szkoły, by
wspólnie, w miłym klimacie i świątecznej
scenerii, wysłuchać i obejrzeć dokonania
uczniów z Mostów, od tych najmłodszych
poczynając, na najstarszych kończąc.
Mogliśmy zatem podziwiać piękne dekoracje i wzruszające występy dzieci z Koła
Teatralnego „Prosto z Mostów”, które
zaprezentowały jasełka. Tym razem szopę
odwiedzały powszechnie znane postacie
z bajek. Z przyjemnością obejrzeliśmy
występy zespołu tanecznego, który
zatańczył czterokrotnie, udowadniając,
że świetnie wychodzą mu zarówno tańce
dynamiczne, jak i o spokojniejszym
rytmie. Ozdobą koncertu były utwory
muzyczne, śpiewane przez chór szkolny,
laureatów szkolnego konkursu kolęd
oraz grane przez uzdolnione muzycznie
dzieci z klas IV – VI. Przewodnikiem po
świątecznych zwyczajach i tradycjach
był etnolog, w którego wcielił się uczeń
klasy VB oraz towarzyszący mu ciekawi
słuchacze, którzy zadając liczne pytania,
poznawali nie wszystkim znane obrzędy
bożonarodzeniowe.
Jednocześnie
korytarze szkoły tętniły
życiem, gdyż każda klasa na swoim stoisku
chciała pochwalić się przed rodzicami tym,
co klasowe „złote rączki” wyprodukowały.
Były więc i piękne ozdoby świąteczne
i własnoręcznie wykonane kartki i pyszne
ciasteczka. Rodzice okazali się równie
kreatywni jak ich pociechy. Wykonali wiele
stroików, ozdób oraz imponujące wypieki
piernikowe . Zasłużyli na szóstkę.
Wszystkim, którzy odwiedzili naszą szkołę
i przyczynili się do sukcesu tegorocznego
koncertu i kiermaszu dziękujemy.
W sposób szczególny dziękujemy
sponsorom prywatnym, firmom i klubom
sportowym ( hotelowi Dom Zdrojowy i p.
Labudda, , firmie Ticada i p. Borek, firmie
Aga i p. A. Filipkowskiej, firmie Iguana i p.
Stopikowskiemu , p. B. Litwin oraz klubom
sportowym Sztorm Mosty i UKS Mosty).

RODZINNE DYKTANDO
Tradycyjnie już w Gdyni - po raz 14 - konkursem „ Rodzinne Dyktando” rozpoczęto
obchody „Tygodnia świadomości Dysleksji”. W tym roku odbyła się 1 edycja konkursu
międzyszkolnego, a patronat honorowy nad tym konkursem objął prezydent Gdyni.
W projekcie wzięły udział 43 rodziny z gdyńskich placówek i 4 spoza Gdyni – z gminy
Kosakowo. W konkursie „Rodzinne Dyktando” razem z uczniami klas od III do VI mogli
wziąć udział rodzice, dziadkowie lub starsze rodzeństwo. Szkołę w Mostach reprezentowały
4 rodziny, a dwie z nich mogą poszczycić się bardzo dobrym wynikiem za znajomość
ortografii, za co otrzymały wyróżnienia. Były to pani Barbara Bober z wnukiem
Kacprem i pan Maciej Truchanowicz z córką Oliwią. Gratulujemy

W ostatnim czasie
w Szkole Podstawowej w Pogórzu
Cukiernicy z świetlicy w Pogórzu
W grudniowy świąteczny czas, w Szkole
Podstawowej w Pogórzu nauczyciele
wspólnie z uczniami w świetlicy szkolnej, piekli pierniczki na kiermasz bożonarodzeniowy. Dzieciaki miały ogromną
frajdę.

a trzecie miejsce Paweł z klasy I. Uczniowie
wszystkich klas I-III odśpiewali kolędy,
które ćwiczyli wcześniej pod czujnym
okiem wychowawców.

Koszykarze TREFLA SOPOT w Pogórzu
W czasie przerwy świątecznej w Szkole
Podstawowej w Pogórzu regularnie odbywały się zajęcia sportowe prowadzone
w ramach programu „Powrót Koszykówki
do Szkół”. Nauczyciel W-F pani Aleksandra
Salamon każdego dnia trenowała wraz
z uczniami na szkolnej sali gimnastycznej.
Nie lada atrakcją byli goście - koszykarze
z drużyny Trefl Sopot. Uczniowie mieli
okazję porozmawiać ze sportowcami,
a dodatkową atrakcją był przeprowadzony
trening. Młodzi gracze z Pogórza mogli
poczuć się jak profesjonalni gracze
i poćwiczyć koszykarską technikę pod
okiem zawodowców.

Konkurs OMNIBUS w naszej szkole

W grudniu w naszej szkole odbyła
się V edycja konkursu wiedzy ogólnej
Omnibus dla klas I-III. Wzięło w niej udział
16 uczestników, spośród których po 5 rundach pytań wyłoniono laureatów. Tytuł
omnibusa 2014 uzyskał Bartek uczeń klasy
II. Drugie miejsce zajęła Martyna z klasy III,

Gminny Turniej Unihokeja w Pogórzu
Szkoła Podstawowa w Pogórzu była
gospodarzem Gminnych Rozgrywek w Unihokeja Dziewcząt i Chłopców. Zawodnicy
przyjechali ze szkoły z Mostów i Dębogórza.
Każda drużyna walczyła zacięcie o wygraną, zachowując zasadę fair play.
W rozgrywkach chłopców I miejsce zdobyła
drużyna z Mostów, II miejsce drużyna
z Pogórza i III miejsce drużyna z Dębogórza.
W rozgrywkach dziewcząt I miejsce zdobyła
drużyna z Mostów, II miejsce drużyna
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z Pogórza i III miejsce drużyna z Dębogórza.
Wszystkim
uczestnikom
pamiątkowe
medale wręczył dyrektor szkoły pan Rafał
Juszczyk.

Z ŻYCIA
SOŁECTW

Ciekawe zajęcia -wychowanie
komunikacyjne

Ciekawym przedsięwzięciem były lekcje
wychowania komunikacyjnego dla uczniów
klas V. W pierwszej kolejności uczniowie
przypomnieli sobie zasady zachowania
się na drodze. Następnie dowiedzieli
się, w jaki sposób udziela się pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym. Wiedzę
teoretyczną ćwiczyli na fantomach. Największa atrakcją okazały się zajęcia
na symulatorze. Uczniowie wcielili się
w rolę kierowców rajdowych i starali się jak
najszybciej, bezkolizyjnie pokonać trasę.
Można było również zasiąść w gokardzie, by
poczuć się jak kierowca. Zajęcia odbyły się
w ramach grantu z budżetu Gminy.

Nauczycielskie Jasełka
Gdy wydawać by się mogło, że po latach
kreatywnej pracy nauczycieli, świetnych
wynikach i sukcesach uczniów Szkoły
Podstawowej w Pogórzu oraz inicjatywach
podejmowanych przez rodziców, nic już
nowego w tej placówce wydarzyć się nie
może, nadszedł dzień 18 grudnia 2014 roku
i wszystko zmienił. W lato powiedzielibyśmy późnym popołudniem, ale w zimie
wypada powiedzieć wieczorem, nauczyciele wcielili się w aktorów by wystawić
… Jasełka. Pomysł takiej formy Jasełek
narodził się na pierwszym spotkaniu rady
pedagogicznej, dotyczącym zaplanowania
pracy w roku szkolnym 2014/2015. Role
zostały rozdane, kostiumy zaplanowane,
rekwizyty i scenografia zaplanowane.
Nadszedł wreszcie dzień premiery: Królik
historię opowiada. Diabeł czyha już na
duszę Heroda. Herodowa próżna i interesowna. Jagna o wszystkim wiedzieć
musi. Józef z Maryją włóczą się po
świecie i wreszcie zostają przygarnięci
przez Babinę. Trzej Królowie dary niosą,
a Aniołowie czuwają nad spokojem Świętej
Rodziny.
Jasełka zgromadziły liczną publiczność –
dzieci i rodziców ciekawych co zaprezentują
nauczyciele. Byli też goście reprezentujący
gminę na czele z Wójtem. Przedstawienie
zostało bardzo ciepło przyjęte. Nie obyło
się bez wspólnego śpiewania kolęd, życzeń,
obietnic i prezentów. Wójt gminy Jerzy
Włudzik otrzymał od społeczności Pogórza
prezent w postaci nowego szpadla, którym
rozpocząć ma się obiecana budowa nowej
szkoły.
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DĘBOGÓRZE - W Dębogórzu powstała GruSzlachetna Paczka z Pogórza

Po raz kolejny, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej – Rodziców, Uczniów i Nauczycieli,
Pogórze dołączyło do Drużyny Szlachetnej
Paczki. Wartość zgromadzonych wspólnie
darów szacowana jest na około 8000 zł.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób pod
dowództwem pani Elizy Filipowicz udało
się nam sprawić uśmiech na niejednej
twarzy podczas świąt.
W tym miejscu należą się podziękowania
wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję.
Przede wszystkim koordynatorowi – pani
Elizie Filipowicz, której zaangażowanie,
pasja i upór zaprowadziły nas do tak
wspaniałego finału, w którym łzy smutku
zastąpiły łzy radości tych, do których pomoc
trafiła. Dziękuję wolontariuszom – zarówno
z Samorządu Uczniowskiego jak i Rady
Rodziców. Wszyscy pokazaliśmy światu,
że razem możemy wiele i mamy serca
przepełnione chęcią pomocy.

Podziękowanie

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pogórzu pragną złożyć
serdeczne
podziękowanie
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PEKO
za wsparcie finansowe, które pomoże
dzieciom z naszej szkoły w realizacji zadań
z projektu„My na Pomorzu”.

Ogłoszenie o pracę
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
poszukuje chętnej osoby do
pracy w charakterze osoby
przeprowadzającej dzieci przez

pa Otworzenia Wczesnego Średniowiecza Drużyny Grodu Dębogórze. Drużyna współpracuje
z sołtysem wsi. Zajęcia Drużyny odbywają się
w Świetlicy Sołeckiej w Dębogórzu w każdą sobotę od września 2014r. Zapraszamy chętnych
do udziału.
W dniu 28 grudnia przy stawie w Dębogórzu
i przy współpracy z sołtysem Józefem Melzerem
odbyło się spotkanie Drużyny Grodu Dębogórze, które zamknęło cykl wydarzeń w 2014 r.
Na pierwszy rzut oka było to zwyczajne ognisko,
ale nie zabrakło pokazu średniowiecznych sztuk
walki w wykonaniu wojów z drużyny.

„Szczodre gody„ to święto słowiańskie, które
przypada na okolice przesilenia zimowego tj.
21/22 grudnia, stanowiło to koniec cyklu rocznego,
a zarazem początek nowego cyklu, gdzie dni
stają się dłuższe, a noce krótsze. Dnia tego
goszczono duchy zmarłych wydając specjalne
uczty oraz paląc ogniska na cmentarzach,
(by duchy mogły się ogrzać) pozostałością
tych zwyczajów jest wigilijne miejsce dla
niespodziewanego gościa. Tego dnia wróżono
również przychylność losu w nadchodzącym cyklu.
Z ciekawostek związanych z tym dniem warto
wymienić zwyczaj dawania upominków
najmłodszym członkom rodziny oraz dwa
przedmioty diducha i podłaźniczkę, protoplastów
choinki - były to kolejno snop zboża stawiany
w kącie izby, którego nasiona wykorzystywano
do pierwszego wiosennego zasiewu oraz bogato
przyozdobiona gałązka jodłowa wieszana pod
sufitem.
Zapraszam mieszkańców do odwiedzania strony
internetowej Sołectwa Dębogórze www.debogorze.pl, na której informujemy o bieżących wydarzeniach i działalności Sołectwa oraz Stowarzyszenia Gminnego Koła Sołtysów Gminy Kosakowo.

jezdnię na ulicy Szkolnej
w wymiarze ½ etatu.
Chętni proszeni są o
zgłaszanie się do szkoły.
Dyrektor Szkoły - Rafał Juszczyk

ORKIESTRA DĘTA W GMINIE KOSAKOWO
Wszyscy zainteresowani powstaniem i udziałem w Kosakowskiej Orkiestrze Dętej:
w każdym wieku, już grający na instrumentach dętych lub dopiero rozpoczynający
przygodę z muzyką, każdy, kto chciałby zasilić skład orkiestry bądź nauczyć się grać
na klarnecie, saksofonie, waltorni, puzonie, perkusji itp., proszony jest o kontakt
z Referatem ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo:
tel. 58620 06 95; e-mail: rkis@kosakowo.pl.

B I B L I O T E K A / K U LT U R A

biblioteka
gminna

DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
Miło nam poinformować, że Kosakowska Biblioteka otrzymała
dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4300 zł.
Z literatury dla dorosłych zakupiono 160 nowych książek na łączną kwotę
2791,21zł, zaś literatury dla dzieci i młodzieży 98 egzemplarzy na kwotę
1508,79 zł.
Zakup nowych książek zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki
Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zachęcamy do skorzystania z nowości!

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA WERNISAŻ
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zaprasza na wystawę
malarstwa malarza marynisty Zdzisława Karbowiaka. Wernisaż wystawy odbędzie się
z okazji Dnia Kobiet w dniu 6 marca 2015 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki Tematem
ekspozycji będą przede wszystkim lubiane przez Panie kwiaty oraz konie. W imieniu
Artysty zapraszamy.

Zespół TARGET zwycięzcą przeglądu zespołów Metropolia Jest Okej
Dnia 27 grudnia 2014 r. Target wystąpił na scenie gdyńskiego klubu muzycznego
UCHO. Był to koncert laureatów przeglądu Metropolia Jest Okej. W pierwszej części
konkursu, który odbył się 18 października w klubie Sfinks 700, zespół zebrał pozytywne
recenzje jurorów i uplasował się na podium. Drugi etap to w/w koncert laureatów na
deskach UCHA. Ponadto Target przeszedł pozytywnie fazę eliminacyjną studenckiego
przeglądu zespołów Muzyczne Ugięcie i już w lutym wystąpi na scenie Uniwersytetu
Gdańskiego w klubie Xkwadrat.
Zespół powstał z inicjatywy Łukasza Wujke w sierpniu 2009 r. W pierwszych
próbach uczestniczyło trzech muzyków: Łukasz Wujke (gitara solowa), Kamil
Garbaty (gitaa rytmiczna) oraz Daniel Wujke (gitara basowa). Skład Zespołu został
uzupełniony o wokalistę (Kamil Mądrzyński) i perkusistę (Paweł Precel Recki), zyskując
nową formę i nowe brzmienia. Dziś Target koncertuje w najlepszych trójmiejskich
klubach muzycznych oraz na licznych scenach plenerowych. Zespół znany jest
z charakterystycznego brzmienia będącego mieszanką classic rocka, glam rocka
i hard rocka. Do największych inspiracji młodych muzyków należą: Guns’N’Roses, Led Zeppelin, Scorpions, Ira, Bon Jovi i Aerosmith. W czerwcu
2013 r. target nagrał swój pierwszy singiel Cherry chocolate kiss, będący zaczątkiem powstającej obecnie debiutanckiej płyty.

Echo IX Festiwalu Kolęd Kaszubskich

Jednym z ostatnich wydarzeń kulturalnych minionego roku stał
się koncert finałowy Festiwalu Kolęd Kaszubskich organizowanego
przez Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” oraz wójta Gminy
Kosakowo Jerzego Włudzika.
Wzorem poprzednich ośmiu edycji Festiwal rozpoczął się
koncertem w puckiej farze, gdzie w drugi dzień świąt Bożej
Dziecinie „Morzanie”, Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo
oraz Chór św. Cecylii z Pucka rozpoczęły trzydniową wędrówkę z
kaszubskimi kolędami. Drugi dzień koncertowy, czyli 27 grudnia
w swoich podwojach chóry gościł kościół pw. Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Przesłuchania
konkursowe oraz koncert finałowy Festiwalu jak zwykle odbyły się
w Pierwoszynie.
Zespoły oceniało szacowne jury w składzie trzech wykładowców
z Akademii Muzycznej w Gdańsku – dr Witosława Frankowska., prof.
Piotr Kusiewicz i prof. Marek Rocławski .

Wśród zespołów nagrodzonych w tegorocznym konkursie znaleźli
się: Młodzieżowy Chór Gminy Kosakowo pod dyrekcją p.Magdaleny
Stenka – III miejsce, na II pozycji uplasował się Chór Lira z Rumi pod
kierownictwem p. Katarzyny Januszewskiej.
I miejsce w zmaganiach zajął zespół Kosakowianie pod dyr
p.Tadeusza Korthalsa zaś Grand Prix Festiwalu jury przyznało
chórowi Cantus pod kierownictwem p. Karola Hilli.
Koncert finałowy oraz Festiwal zakończyło tradycyjnie już
odśpiewanie przez wszystkich zebranych kolędy „Cicha noc”.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzmy wielu sukcesów
w bieżącym roku a naszych wiernych już i przyszłych słuchaczy
zapraszamy na X edycję Festiwalu – który tym razem będzie gościł
w Gdyni.
Organizatorzy pragną w tym miejscu podziękować za wsparcie
i pomoc w organizacji włodarzom gmin oraz proboszczom Kościołów
Parafialnych, w których odbywał się festiwal.

PODZIĘKOWANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie składa serdeczne podziękowania Państwu Kazimierzowi i Ewie
Połcik z firmy MASTPOL Osprzęt Jachtowy s.c. w Kosakowie za zakupienie łóżek dla dzieci dwóch rodzin korzystających z
pomocy tut. ośrodka.
Postawa życzliwości i chęci niesienia pomocy potrzebującym umacnia nas w przekonaniu, że można liczyć na pomoc ludzi
dobrej woli ofiarujących bezinteresowną pomoc. Wyrażamy głęboką wdzięczność i życzymy p. Połcik wielu sukcesów
w przedsięwzięciach oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
GOPS w Kosakowie składa także podziękowania Panu Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi oraz Panu Waldemarowi
Elwart, za udostępnienie pomieszczeń do przechowania i dystrybucji jabłek z programu Embargo, przeznaczonych dla
mieszkańców naszej gminy.
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Turniej „Mosty-Cup 2014” – U10

13 grudnia 2014 r. w Hali Sportowej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mostach odbył się
Turniej Halowej Piłki Nożnej „Mosty-Cup
2014”, zorganizowany przez Gminny Klub
Sportowy „Sztorm Mosty”.
W Turnieju wzięło udział 12 drużyn,
w których składach znaleźli się zawodnicy
z roczników 2004 lub młodsi. Najlepsza
okazała się ekipa Arki Gdynia 2004;
zespoły Sztormu Mosty zawody ukończyły
na miejscach: 6. (Sztorm 2004) i 8. (Sztorm
2005).
W końcowej klasyfikacji Sztorm Mosty
2004 zajął 6. pozycję.

Sezon nordic walking 2015 oficjalnie uważamy za otwarty!
Nordic Morsing to impreza cykliczna.
Po raz piąty Gmina Kosakowo – główny
organizator – ściągnęła na plażę do Rewy
miłośników łączenia dyscyplin – morsowania
i chodzenia z kijami. Nie obyło się bez
charakterystycznych
pomarańczowych
strojów i przebrań za autentyczne morsy.
Gdy rozległ się sygnał do wskoczenia do
wody, obserwatorzy ze zgrozą spoglądali
na porozbieranych entuzjastów zimnych
kąpieli, którzy w plażowych, letnich strojach
kąpielowych korzystali z uroków Zatoki
Gdańskiej. Niemniej z pewnością wielu
strachliwych za rok dokona tego samego
wyczynu.

Rewska plaża jest o tyle wyjątkowym
miejscem, że w pewnym momencie łączy
Zatokę Gdańską z Pucką. Gdy spojrzymy

głębiej, fale zderzając się o siebie, tworzą
tam wyraźną linię oddzielającą dwa zbiorniki i powodują nasypywanie się piasku
pod wodą, dzięki czemu czasem możliwe
jest przejście tym pasem na Półwysep
Helski. Morsy jednak nie zapuszczały
się tak daleko. Idea morsingu polega
bowiem na wchodzeniu i wychodzeniu
do wody, zanurzaniu się i „pluskaniu”
w kilkominutowych okresach. Zimne kąpiele
hartują organizm, który musi znieść większe
obciążenie i wzmocnić odporność, by
przygotować się na kolejne wejścia do wody.
Dzięki temu hasło „morsujesz nie chorujesz”
jest prawdziwe, a morsy cieszą się zdrowiem

i pogodnym samopoczuciem.
W dniu 10 stycznia br. największą
grupę uczestników stanowiły Morsy
Gdyńskie i Gdańskie, które zachęcały
wszystkich do wspólnej zabawy.
Jednak pewna część uczestników
Nordic Morsing nie miała specjalnie
ochoty na kąpiele. Warto przy-pomnieć,
że na dworze było około pięciu stopni,
woda też miała podobną temperaturę,
do tego momentami siąpiło.
Pytaliśmy morsy o rady dla tych
niezdecydowanych i przerażonych.
Odpowiadali krótko, mówili, że recepta jest
prosta, trzeba tylko: pamiętać o rozgrzewce,
przestawić się psychicznie, ubrać buciki

piankowe i czapkę, spróbować.
Po kąpielach przyszła pora na rajd z kijami.
Co ciekawe, po rajdzie najwięcej energii
mieli ci uczestnicy, którzy morsowali. Jednak
wszyscy, mimo że czasem zmoknięci,
emanowali
pozytywnymi
wibracjami.
Biuro zawodów i zakończenie odbyło się w
Barze Nadmorskim przy samej plaży, dzięki
czemu dla każdego przygotowano herbatę
i ciepły posiłek. Tym razem do wyboru była
zupa rybna lub żurek. Po jedzeniu przyszła
pora na losowanie nagród od organizatora.
Do wygrania były koszulki, czapki, kubki,
albumy, smycze, mapki i inne przedmioty,
zawdzięczamy je między innymi Wójtowi
Jerzemu Włudzikowi, który objął tę imprezę
honorowym patronatem.
Do Rewy przyjechały dokładnie 103 osoby,
byli wśród tej grupy też tacy, którzy po raz
pierwszy w życiu chodzili z kijami i tacy, co
po raz pierwszy kąpali się w grupie morsów,
co niewątpliwie świadczy o dynamicznym
rozwoju obydwu dyscyplin. Już pięć edycji
Nordic Morsing za nami, teraz już nie
pozostaje nam nic innego, jak brać kije
w ręce i ruszać na przywitanie pełnego
niespodzianek sezonu 2015.

Nabór do Gminnego Klubu Sportowego „Sztorm Mosty”
roczniki: 2004/2005, 2006/2007 i 2008/2009
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Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” prowadzi nabór do grup młodzieżowych piłki nożnej. Kontakt do
trenerów poszczególnych roczników:
- 2004/2005 – tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212 (sztormmosty2004.futbolowo.pl),
- 2006/2007 – tr. Michał Janiak, tel. 792 815 847 (sztormmosty2006.futbolowo.pl),
- 2008/2009 – tr. Marek Hebel, tel. 512 375 925 (sztormmosty2008.futbolowo.pl).

S P O R T / K U LT U R A

Rozgrywki Zimowej Ligi Futsalu 2014/15
o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
20 grudnia 2014 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach
zainaugurowane zostały rozgrywki Zimowej Ligi Futsalu 2014/2015 o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo.
Tytułu gminnego mistrza halowego broni reprezentacja Rewy, a w trwających rozgrywkach
(podobnie jak wicemistrz z ubiegłego sezonu – Dębogórze Wybudowanie) jak dotąd
wygrała wszystkie trzy mecze. Po kilkuletniej nieobecności do rozgrywek sołeckich
powróciła repre-zentacja Pogórza; w lidze pojawiły się też dwie nowe drużyny: Ryja –
złożona w połowie z młodych piłkarzy z Mostów oraz FC Reset – drugi zespół z Dębogórza
Wybudowania. Klub Sztorm Mosty wystawił dwa składy: mocniejszy – Sztorm II, oparty na
B-Klasowych rezerwach pierwszej drużyny i teoretycznie słabszy – Sztorm III, wzbogacony
o kilku zawodników spoza klubowej kadry.
Z wynikami po 2. kolejce można się zapoznać na stronie
Zimowe rozgrywki sołeckie potrwają do 28 lutego 2015 r., a terminy pozostałych spotkań
to: 17.01., 24.01., 31.01., 14.02., 21.02. i 28.02. Wszystkie kolejki rozpoczynają się
w soboty o godz. 15.30.

FERIE ZIMOWE W GMINIE KOSAKOWO
Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram ferii zimowych w Gminie Kosakowo, organizowanych przez Wójta Gminy Kosakowo
we współpracy ze szkołami z Gminy Kosakowo, kosakowską Biblioteką Publiczną oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział
Dębogórze-Kosakowo. Wstęp na wszystkie przygotowane atrakcje bezpłatny, niemniej jednak w przypadku niektórych zajęć liczba miejsc
jest ograniczona – obowiązują zapisy na podane w tabelce numery telefonów
Godzina

Nazwa imprezy

Miejsce

10:00
10:00-12:30

Spektakl teatralny „Cudowna lampa Aladyna” (Teatr ART-RE)
Zajęcia modelarskie (liczba miejsc ograniczona, zapisy pod

Dom Kultury w Pierwoszynie
Modelarnia przy ZS-PiSSMw Dębogórzu

10:00-12:00
11:00-13:00
10:00–12:00
10:00-12:00

nr. tel. 58 679 13 25)
Zajęcia sportowe
Zajęcia świetlicowo-sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia w Gimnazjum w Kosakowie

Hala Sportowa w Dębogórzu
Hala Sportowa w Mostach
Hala Sportowa w Pogórzu
Gimnazjum w Kosakowie

10:00
10:00-12:00
11:00-13:00
10:00-12:00
10:00-12:00

Projekcja filmu „Kraina lodu”
Zajęcia sportowe
Zajęcia świetlicowo-sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia w Gimnazjum w Kosakowie

Dom Kultury w Pierwoszynie
Hala Sportowa w Dębogórzu
Hala Sportowa w Mostach
Hala Sportowa w Pogórzu
Gimnazjum w Kosakowie

10:00-14:00

ŚRODA, 4 LUTEGO
Integracja w bibliotece: gry planszowe, kalambury, zabawy

Biblioteka w Kosakowie

10:00-12:00
11:00-13:00
10:00-12:00
10:00-12:00

(liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr. tel.: 58 735 46 56)
Zajęcia sportowe
Zajęcia świetlicowo-sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia w Gimnazjum w Kosakowie

Hala Sportowa w Dębogórzu
Hala Sportowa w Mostach
Hala Sportowa w Pogórzu
Gimnazjum w Kosakowie

10:00-12:30
10:00-12:00
11:00-13:00
10:00-12:00
10:00-12:00

Robótki ręczne (zapisy pod nr. tel.: 58 620 06 95)
Zajęcia sportowe
Zajęcia świetlicowo-sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia w Gimnazjum w Kosakowie

10:00-12:30
10:00-12:30
11:00-13:00
10:00-12:00
10:00-12:00
15:00-19:00

Zajęcia modelarskie (zapisy pod nr. tel.: 58 679 13 25)
Zajęcia sportowe
Zajęcia świetlicowo-sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia w Gimnazjum w Kosakowie
Warsztaty muzyczne – Muzyczny Starter (liczba miejsc

PONIEDZIAŁEK, 2 LUTEGO

WTOREK, 3 LUTEGO

CZWARTEK, 5 LUTEGO
Checz Nordowych Kaszubów w Kosakowie
Hala Sportowa w Dębogórzu
Hala Sportowa w Mostach
Hala Sportowa w Pogórzu
Gimnazjum w Kosakowie

PIĄTEK, 6 LUTEGO
Modelarnia przy ZS-PiSSM w Dębogórzu
Hala Sportowa w Dębogórzu
Hala Sportowa w Mostach
Hala Sportowa w Pogórzu
Gimnazjum w Kosakowie
Dom Kultury w Pierwoszynie

ograniczona, zapisy pod nr. tel.: 58 620 06 95)
NIEDZIELA, 8 LUTEGO
14:00

Projekcja filmu „Czarownica”

Dom Kultury w Pierwoszynie
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AKTUALNOŚCI

Kalendarz Imprez luty/marzec 2015r.
DATA

GODZ.

Pn, 02.02.2015
– N, 15.02.2015
So, 07.02.2015
lub So, 14.02.2015

NAZWA IMPREZY

ORGANIZATOR

Ferie Zimowe w województwie pomorskim
Program ferii w naszej gminie w biuletynie
II Zawody Saneczkowe o Puchar Wójta Gminy
10:00
Kosakowo

Śr, 11.02.2015

18:00

Spektakl teatralny „Śpiąca Królewna”

Pt, 13.02.2015

18:00

Wieczór Walentynkowy

So, 14.02.2015

15:30

6. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar
Wójta Gminy Kosakowo

Cz, 19.02.2015

09:15

Olimpiada Zimowa Szkół Podstawowych

So, 21.02.2015

15:30

7. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar
Wójta Gminy Kosakowo

Pn, 23.02.2015

09:00

Festiwal Piosenki Romantycznej

Pt, 27.02.2015

10:00

So, 28.02.2015

12:00

So, 28.02.2015

17:00

Pt, 06.03.2015

17:00

Turniejada Bajkowa
8. kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar
Wójta Gminy Kosakowo – zakończenie
Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy
Kosakowo za działalność kulturalną
i sportową w roku 2014
Wernisaż wystawy malarskiej pana
Zdzisława Karbowiaka
(wystawa do końca marca)

So, 07.03.2015

z Mostów,
lat 73

Wójt Gminy

Górka saneczkowa
w Kosakowie

Wójt Gminy,
CK Gdynia,
Scena 138

Dom Kultury
w Pierwoszynie

ZKP o. DębogórzeChecz Nordowych
Kosakowo
Kaszebów w Kosakowie
Hala Sportowa
Wójt Gminy
w Mostach
ZSPiSSM
Hala Sportowa
Dębogórze
w Dębogórzu
Hala Sportowa
Wójt Gminy
w Mostach
ZSPiSSM
Dębogórze,
Dom Kultury
MPiMK-P
w Pierwoszynie
Wejherowo
ZS-P Mosty
Przedszkole w Rewie
Hala Sportowa
Wójt Gminy
w Mostach
Wójt Gminy

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Biblioteka
Publiczna

Biblioteka
w Kosakowie

ZKP o. DębogórzeChecz Nordowych
Kosakowo
Kaszebów w Kosakowie

Konkurs Poetycki dla Przedszkoli
„Kocie Zaloty”
Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli
„Wielkanoc w oczach dziecka”

Wt, 31.03.2015

Elżbieta
Brechelke

–

Dzień Kobiet

Cz, 12.03.2015

MIEJSCE

ZS-P Mosty

Przedszkole w Rewie

ZS-P Mosty

ZS-P w Mostach

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas:
Ś.p.
Piotr Daszke
z Dębogórza,
lat 42

Wiesława
Figura-Zakrzewska
z Dębogórza,
lat 68

Piotr Gustaw
z Pogórza,
lat 68

Maria Kloka
z Kosakowa,
lat 91

Stefania Nadolska
z Debogórza,
lat 81

Elżbieta
Szumacher
z Rewy,
lat 77

Danuta Zajkowska
z Rewy,
lat 82

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 Kosakowie
– 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

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik 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 ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.155 egz.
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Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl

N AG Ł Ó W E K

JAK BYĆ EKO ZIMĄ?
Minimalizuj straty, maksymalizuj zyski - dewiza, która idealnie odnosi się to zadań, jakie stawia przed nami
założenie racjonalnie prowadzonej gospodarki odpadami. Obecnie, gospodarka odpadami opiera się przede wszystkim na
poszukiwaniu nowych technologii produkcji energii z wykorzystaniem paliw odnawialnych: energii słonecznej,
geotermalnej, wiatru, wód, energii wodorowej, biopaliw oraz energii z odpadów. Te ostatnie, ze względu na swoją wysoką
wartość energetyczną, uznane zostały za ważny element gospodarki odpadami będący uzupełnieniem recyklingu oraz
szansą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie emisji metanu ze składowisk.
Nowoczesna, zintegrowana gospodarka odpadami prowadzona zgodnie
z obowiązującą hierarchią (rys.), oparta na łączeniu segregacji, recyklingu oraz produkcji
energii, może spowodować redukcję ilości odpadów składowanych nawet o 95%.
Termiczne przekształcanie odpadów w profesjonalnych instalacjach jest jedyną
alternatywą dla ich składowania, przy oczywistych korzyściach dla środowiska
naturalnego. Energetyczne wykorzystanie odpadów obwarowane jest rygorystycznymi
przepisami Unii Europejskiej dzięki czemu uzyskuje się energię czystą, bezpieczną dla nas
i środowiska naturalnego. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym w procesie
wytwarzania energii z odpadów możliwe jest uzyskanie licznych korzyści o charakterze
ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.
Wraz z końcem roku i nadejściem okresu grzewczego, nie trudno zauważyć że większość miejskich osiedli
i małych miejscowości, w których mieszkamy spowija nisko unoszący się szary dym. O tym, że palenie śmieci
w domowych kotłowniach jest zabronione wie chyba każdy, a przynajmniej wiedzieć powinien. A jednak okres grzewczy,
który jednoznacznie wiąże się z podniesieniem kosztów ogrzania mieszkań czy domów, prowokuje jednocześnie do
szukania oszczędności poprzez opalanie tym, co wpadnie nam w ręce - niestety.
Najbardziej niebezpiecznym z zachowań jest spalanie odpadów w
nieodpowiedniej, zbyt niskiej temperaturze. Spalanie różnego rodzaju materiałów
w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach 200-500oC. Piece domowe
nie są przystosowane do spalania śmieci, gdyż proces ten, aby był bezpieczny,
wymaga znacznie wyższych temperatur oraz zabezpieczeń uniemożliwiających
emisję powstałych w procesie spalania szkodliwych substancji do atmosfery.
Zabezpieczenia takie stosowane są w zakładach termicznego przekształcania
odpadów komunalnych (TPOK) - instalacjach, w których poziom emisji substancji
szkodliwych w wyniku spalania jest wręcz śladowy i nieporównywalnie mniejszy
w stosunku do innych dziedzin ludzkiej działalności. Przyczynia się do tego szereg
opracowanych przez naukowców i technologów zabezpieczeń w postaci filtrów
kominowych zatrzymujących powstałe w procesie spalania pyły oraz niezwykle
istotna, kilkukrotnie przewyższająca otrzymywaną w domowych instalacjach
temperatura spalania. Nasuwa się więc pytanie - odpady można spalać czy jednak
nie? Odpowiedź jest prosta: tak, ale tylko w specjalnie przystosowanych do tego
instalacjach, objętych wszelkimi możliwymi zabezpieczeniami przyczyniającymi się
do maksymalnego ograniczenia powstających w wyniku tego szkodliwych
substancji.
Należy jednak pamiętać, że zakład termicznego przetwarzania odpadów nie rozwiąże wszystkich problemów, jest on
tylko jednym z elementów kompleksowej i zintegrowanej gospodarki odpadami zapewniającej ochronę środowiska,
w której dla osiągnięcia pełnego sukcesu wszyscy musimy wziąć udział. Doświadczenia krajów europejskich wskazują
jednoznacznie, że dopiero zastosowanie kilku wzajemnie połączonych metod gospodarki odpadami komunalnymi,
zintegrowanych w jeden spójny system pozwala skutecznie i kompleksowo zrealizować założone cele.
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
KONTAKT
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
Komunalny
Związek
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl
gospodarka odpadami:
58 624 66
11, dgo@kzg.pl
ochrona
środowiska,
edukacja:
58
624
75
gospodarka odpadami: (58) 624 6615,
11,dos@kzg.pl
dgo@kzg.pl, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl
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G M I N A K O S A K O W O / S Ą TA K I E M I E J S C A , S Ą TA C Y L U D Z I E

„Gmina Kosakowo są takie miejsca, są tacy ludzie…”

O walorach naszej gminy nie musimy nikogo przekonywać, obserwujemy je na co dzień. Są jednak takie miejsca, o których nie wszyscy wiemy,
a warte są poznania. Wyjątkowi są również jej mieszkańcy, choć żyjąc
w biegu nie zawsze mamy czas na rozmowę, by się o tym przekonać.
W kolejnych wydaniach Biuletynu Gminnego Kosakowo przedstawimy
Państwu sylwetki ciekawych ludzi i nietypowe miejsca w Gminie Kosakowo. Nasz cykl rozpoczyna pasjonat podróży ekstremalnych, który
mówi: „Macierzystym portem Marcina Gienieczko jest Gmina Kosakowo.
To z tego miejsca wyruszam w daleki świat. Miejsce gdzie morze styka się
z niebem, a wiatr wznosi największe marzenia”.
Marcin Gienieczko - podróżnik, z wykształcenia dziennikarz, z przeznaczenia podróżnik specjalizujący się w sportach ekstremalnych, fotograf
wcześniej pływał jako marynarz na barkach na rzece Ren Mieszkaniec
Suchego Dworu. Jego życiowa dewiza brzmi „Żyć silnie i intensywnie”.
Mieszkaniec naszej gminy jest jednym z najbardziej aktywnych obieży światów w Polsce. Europę przemierzył wzdłuż
i wszerz.
Samotnie przeszedł Pireneje od Morza Śródziemnego po Ocean Atlantycki. Konno przejechał północne rejony
Mongolii. W takcie tej wyprawy dotarł do plemienia Tsataan, ostatnich Indian Mongolii. Koleją transsyberyjską
podróżował po Rosji. Wędrował po Tybecie oraz zimą na nartach i pieszo po rzece Kołymie w temperaturze minus
53 stopni! W Chinach dla prasy polskiej przygotowywał materiał o klasztorze Shaolin. Syberię Przybajkalską
przeszedł pieszo, trzysta kilometrów przez rzeki, tajgę i góry. Zagubiony w tajdze walczył o przetrwanie.
U boku syberyjskiego trapera i myśliwego opanował survival, sztukę przetrwania. Wędrował przez zaspy Laponii
w towarzystwie reniferów. Jego ulubioną częścią świata jest Daleka Północ, gdzie spędził wiele miesięcy na Jukon
Terytorium w Kanadzie.
Zajmuje się reportażem zagranicznym. Jest autorem trzech
wystaw „Pieszo przez Pireneje”, „Podróże sentymentalne”,,W poszukiwaniu przygody”. Członek m.in. Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich.
Samotnie spłynął pontonem rzekę Yukon, największą rzekę
Alaski. Na pięciometrowym canoe przepłynął cały system rzeczny
Mackenzie. Swoje wyprawy relacjonował w programie „Pytanie
na śniadanie” (TVP PR 2). Publikował swoje reportaże również
w magazynie gazety codziennej „Fakt”, magazynie „Żagle” Autor książki
,,Pokonać siebie”. Autor reportaży w TVN24.
W 2015 roku podróżnik planuje przepłynąć w otwartym kanoe
najdłuższą rzekę świata Amazonkę. Relację z przebiegu wyprawy
będziemy śledzić w mediach, w magazynie „Wstajesz i Wiesz” stacji
TVN24 oraz Radio Kolor.

Więcej o wyprawie na stronie www.soloamazon.info oraz https://www.facebook.com/GienieczkoMarcin
Gmina Kosakowo patronuje temu przedsięwzięciu, będziemy na bieżąco podpatrywać etapy podróży.
O ciekawostkach z jej przebiegu p. Marcin opowie prowadząc pełne pasji spotkania z uczniami naszych szkół.
Trzymamy kciuki za pomyślność wyprawy!

