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R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O
Wszystkim Mieszkańcom gminy oraz świątecznym gościom
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy zdrowych, spokojnych świąt,
pełnych nadziei i miłości,
pogody ducha oraz jak najmilszych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
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Wójt Gminy Kosakowo
Rady Gminy 			
Jerzy Włudzik
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WYBORY WÓJTA W KOSAKOWIE WAŻNE

W dniu 5 marca br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił postanowienie sądu I instancji i uznał wybór Jerzego Włudzika na stanowisko
Wójta Gminy Kosakowo za ważny.
Do dnia zamknięcia Biuletynu nie otrzymaliśmy uzasadnienia decyzji sądu.

Nagrody Wójta Gminy Kosakowo 2014 przyznane
28 marca br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyła się szósta edycja gali wręczenia naszym mieszkańcom nagród Wójta Gminy
Kosakowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za całokształt dokonań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr
kultury, jak również wysokie osiągnięcia sportowe za rok 2014.
Uroczystości towarzyszyły występy tegorocznych laureatów: Sary Muża, Wiktora Gabora (chórki - soliści Młodzieżowego Chóru Gminy
Kosakowo pod batutą Magdaleny Stenki), Marty Natywo z partnerem Maciejem Matczakiem oraz zespołu Target. Więcej na stronach 7-9

AKTUALNOŚCI

Uchwały podjęte na VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 27 lutego 2015 roku
1. Uchwała Nr VII/23/2015 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach
gm. Kosakowo.
2. Uchwała Nr VII/24/2015 w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
uchwalonego uchwałą Rady Gminy
Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia
28 października 2009r., obejmującej
działki nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach
gmina Kosakowo, przyul.Cedrowej.
3. Uchwała Nr VII/25/2015 w sprawie
nadania nazwy NIEZAPOMINAJKI ulicy
położonej we wsi KOSAKOWO na terenie gminy Kosakowo.
4. Uchwała Nr VII/26/2015 w sprawie
nadania nazw CYNAMONOWA i MIODOWA ulicom położonym we wsi KOSAKOWO na terenie gminy Kosakowo.
5. Uchwała Nr VII/27/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rewa
gmina Kosakowo – działka nr 56/11 i
56/13.
6. Uchwała Nr VII/28/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rewa
gmina Kosakowo – działka nr 56/10.

7. Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXV/101/2012 z dnia 5
grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Kosakowo.
8. Uchwała Nr VII/30/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki
tej opłaty.
9. Uchwała Nr VII/31/2015 w sprawie
ustalenia kryteriów, określenia wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia
spełniania kryterium w drugim etapie
postępowania
rekrutacyjnego
do
publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kosakowo
10. Uchwała Nr VII/32/2015 w sprawie
zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia
2014 r. w sprawie powołania stałej
Komisji Rady Gminy Kosakowo do
spraw Oświaty, Kultury, Turystyki,
Rekreacji i Sportu (odwołano Alicję
Brzozowską na jej wniosek)

11.Uchwała Nr VII/33/2015 w sprawie
zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady
Gminy Kosakowo z dnia 11 grudnia
2014 r. w sprawie powołania stałej
Komisji Rady Gminy Kosakowo do
spraw Oświaty, Kultury, Turystyki,
Rekreacji i Sportu (powołano Jacka
Chajęckiego).
12. Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2015-2023.
13. Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie
zmiany budżetu gminy Kosakowo
na rok 2015.
14. Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie
przystąpienia wspólnie z Powiatem
Puckim i gminami powiatu puckiego do
prac nad Strategią Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016- 2025.
15. Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie
zmiany
Uchwały Nr XIX/32/2004
Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja
2004 r. w sprawie określenia obwodów
publicznych gimnazjów, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych
w gminie Kosakowo.

Ustawowy i statutowy organ, czy sekta?
Informujemy Państwa, że 27 lutego 2015r. w Radzie Gminy Kosakowo powstał Klub Radnych o nazwie „Wspólnie dla Gminy”. Klub
liczy 11 członków (radnych). Przynależność do Klubu jest dobrowolna. Deklarację przystąpienia do klubu złożyli: Mirosław Marek, Beata
Gloza, Bożena Roszak, Lucyna Sorn, Wiktoria Śliwińska, Alicja Brzozowska, Sylwester Litwin, Jerzy Stankiewicz, Marcin Kopitzki, Adam Fajks,
Marcin Majek.
Formalne tworzenie klubów radnych w organach stanowiących gminy i powiatu przewidują:
1. Ustawa o samorządzie gminnym – art. 23 ust. 2: „Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie
gminy”.
2. Ustawa o samorządzie powiatowym – art. 18 i 19: „Art. 18. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Art. 19. Organizację wewnętrzną oraz
tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut”.

Ze statutu Gminy Kosakowo
§ 85
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. W skład klubu powinno wchodzić co najmniej 5 radnych.
3. Klub radnych tworzy się na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego regulamin klubu złożonego przez zainteresowanych
radnych Przewodniczącemu Rady, który na najbliższej sesji informuje o fakcie utworzenia się klubu przez odczytanie otrzymanego
zgłoszenia.
4. Klub ma uprawnienia opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady oraz prawo do inicjatywy uchwałodawczej.
5. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
6. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
7. Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
8. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
9. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością
w obecności co najmniej połowy członków klubu.
10. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady poprzez swoich przedstawicieli.
11.Na wniosek przewodniczących klubów, Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do
ich funkcjonowania.
Nowo powstały klub radnych H. Palczewski nazywa sektą. Zwracamy mu więc uwagę, że znieważenie funkcjonariusza publicznego jest
nie tylko zachowaniem niegodnym, ale też przestępstwem skierowanym przeciwko godności osobistej człowieka. Zniewagą jest każde
zachowanie uwłaczające tej godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy dla jednostki ludzkiej. Warto przypomnieć, że
także w rozumieniu prawa cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym jego cześć, pozostają pod ochroną tego prawa niezależnie od
ochrony przewidzianej w innych przepisach [art. 23 kc].
No, ale dla Henryka Palczewskiego nie ma żadnej świętości. Wiele razy mogliśmy się o tym przekonać.

2

AKTUALNOŚCI

Adresy e-mail radnych Gminy Kosakowo
Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

E-MAIL

1.

Brzozowska Alicja – Kazimierz+Dębogórze Wybudowanie

brzozowska@kosakowo.pl

2.

Chajęcki Jacek – Suchy Dwór

jacek.chajecki@kosakowo.pl

3.

Fajks Adam - Pogórze

adam.fajks@kosakowo.pl

4.

Gloza Beata – Dębogórze
przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej

gloza@kosakowo.pl

5.

Kopitzki Marcin - Rewa przewodniczący Rady Gminy

marcin.kopitzki@kosakowo.pl

6.
7.

Litwin Sylwester – Mosty
przewodniczący Komisji Ekologii, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Morskiej:
Majek Marcin - Dębogórze

sylwester.litwin@kosakowo.pl
marcin.majek@kosakowo.pl

8.

Marek Mirosław – Kosakowo
przewodniczący Komisji Rewizyjnej

marek@kosakowo.pl

9.

Piotrowska Mirosława -Mosty+Mechelinki

miroslawa.piotrowska@kosakowo.pl

Roszak Bożena - Suchy Dwór
wiceprzewodnicząca Rady Gminy

roszak@kosakowo.pl

10.

12.

Sorn Lucyna – Mosty
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Rekreacji i Sportu
Stankiewicz Jerzy - Kosakowo

jerzy.stankiewicz@kosakowo.pl

13.

Strzelec Antoni - Pogórze

strzelec@kosakowo.pl

14.

Śliwińska Wiktoria - Pierwoszyno
przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Zdrowia

sliwinska@kosakowo.pl

15.

Wronowska Barbara - Pogórze

barbara.wronowska@kosakowo.pl

11.

sorn@kosakowo.pl

Rozwalić budżet, zadłużyć Gminę
Chyba taki właśnie cel przyświecał pomysłodawcom referendum
gminnego. Dwoje radnych z KWW Szymon Tabakiernik P.
Mirosława Piotrowska i P. Jacek Chajęcki złożyło do Rady Gminy
(zaledwie miesiąc po wyborach) projekt uchwały w sprawie
zarządzenia referendum gminnego z dwoma pytaniami,
o których będzie mowa poniżej. Jest to próba realizacji programu wyborczego kandydata na Wójta, który przegrał wybory.
W dodatku na konto urzędującego Wójta. Wygląda na to, że
naprawdę nie będzie w Gminie spokoju.
Pytanie referendum :
„Czy wyrażasz zgodę na pozyskanie kwoty co najmniej 30 mln.
zł na inwestycje gminne w szczególności na budowę dróg:
Derdowskiego, Paska-Chmielna, obwodnicy Pierwoszyna poprzez
wykorzystanie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości
gminnej o numerach działek: 142/8 oraz 142/7 obręb geodezyjny
Kosakowo, zabudowanych budynkami gimnazjum gminnego oraz
wykorzystaniem do realizacji tego celu ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych”.
Pytanie jest tendencyjne „Czy chcesz pozyskać co najmniej 30
mln. zł….” Kto by nie chciał?
Gospodarowanie mieniem komunalnym oznacza całokształt
działań faktycznych i prawnych organu, których przedmiotem
jest mienie komunalne. Zarówno z brzmienia art. 30 ust. 2 pkt
3 ustawy o samorządzie gminnym, jak i z art. 25 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, jednoznacznie wynika,
że gospodarowanie gminnymi nieruchomościami zostało
powierzone w ręce wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Skoro gospodarowanie mieniem gminnym należy do wyłącznej
kompetencji wójta gminy, mieszkańcy gminy tworzący z mocy
prawa wspólnotę samorządową, nie mogą w drodze referendum
lokalnego decydować o zakresie tych uprawnień.
Także inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały
budżetowej, jej zmian a także uchwały o prowizorium budżetowym
należy do wyłącznej kompetencji wójta (art. 233 ufp). Bez zgody
wójta rada nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej

zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie
wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu (art. 240
ust. 2 ufp). Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie
gminnym, wójtowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania
propozycji zmian w budżecie.
W opisanym wyżej stanie prawnym (i faktycznym) drugorzędną
kwestią (choć nie mniej istotną) stają się następujące okoliczności:
1) w przypadku zawarcia umowy leasingu zwrotnego z zapisanym
prawem wykupu (stanowiącym zabezpieczenie że Gmina
Kosakowo nie utraci trwale nieruchomości gminnej zabudowanej
kompleksem budynków i budowli Gimnazjum Gminnego), wartość
umowy doliczona zostanie do zadłużenia Gminy, powodując
przekroczenie dopuszczalnego pułapu zadłużenia,
2) w przypadku zbycia nieruchomości gminnej zabudowanej
kompleksem budynków i budowli Gimnazjum Gminnego, Gmina
Kosakowo zobowiązana będzie do niezwłocznego zwrotu do
Urzędu Skarbowego kwoty niemal 6.000.000,00 zł tytułem
odliczonego podatku VAT, co spowoduje, że nawet zawarcie
umowy leasingu na najbardziej korzystnych na rynku finansowym
warunkach, pozyskana kwota z tytułu zawarcia umowy
leasingu zwrotnego będzie obciążona kosztami wielokrotnie
przewyższającymi
stopy
oprocentowania
komercyjnych
kredytów bankowych.
Ponadto Gimnazjum jest w trakcie budowy (do grudnia 2015r.).
Bez zamknięcia budowy nie jest możliwe sprzedanie tej inwestycji
wraz z gruntami i wzięcie w dzierżawę (gdyż na tym polega
leasing) oraz płacenie raty leasingowej przez 10-15 lat.
Jak twierdzi radna Piotrowska – trzeba ryzykować. Wójt Jerzy
Włudzik uważa, że trzeba myśleć i gospodarować budżetem
i mieniem gminnym racjonalnie. Droga Derdowskiego jest
bardzo potrzebna i będzie. Ale mierz zamiary na siły, a nie w myśl
powiedzenia „po nas choćby potop”.
Drugie pytanie referendum
„Czy jesteś za określeniem funkcji mieszkaniowej i usług
turystyki z dużym udziałem zieleni dla terenu, który nie jest
objęty obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kosakowo, ograniczonym od południa kanałem ściekowym oczyszczalni ścieków
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Dębogórze, od zachodu drogą powiatową Mrzezino-Kosakowo
„przez łąki” nr 1514G co w konsekwencji pozwoli na realizację
projektu budowy tzw. „Nowej Holandii” autorstwa Marka Lisa
i jednocześnie wstrzyma budowę biogazowni na tym terenie”;
W opinii prawnej do tego projektu czytamy m.in.:
Przed dokonaniem oceny zgodności pytania referendalnego
z przepisami prawa należy wskazać, że jego treść zawiera
niezgodne ze stanem faktycznym stwierdzenie „(…)dla terenu,
który nie jest objęty obowiązującym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kosakowo
(…)”. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium
sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
Oznacza to, że dla całej Gminy Kosakowo obowiązuje Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
i żaden z obszarów Gminy nie jest z niego wyłączony. Z treści
tego pytania jednoznacznie wynika, że w istocie, nie dotyczy
ono żadnej konkretnej sprawy, lecz wkracza w sferę określania
kierunków polityki rozwoju gminy (przeznaczenie terenu), co nie
należy do zakresu referendum lokalnego
Z uwagi na treść sformułowanego we wniosku pytania
referendalnego, wniosek prowadziłby do rozstrzygnięć
sprzecznych z prawem. Po pierwsze, nie jest dopuszczalne
rozstrzyganie w drodze referendum odnośnie określonego
przeznaczenia terenu/lokalizacji określonych obiektów, gdyż
kwestia ta pozostaje do uregulowania w planie zagospodarowania
przestrzennego, którego uchwalenie regulują odrębne przepisy.
Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. (sygn. II OSK 2988/13)
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, powołując się na poglądy
wyrażone w doktrynie, iż nie przeprowadza się referendum
lokalnego w sprawach dotyczących uchwał, w stosunku do
których ustawa przewiduje obligatoryjne konsultacje oraz, gdy
współudział mieszkańców gminy w procesie wydawania aktu
normatywnego przez organy jednostek samorządu terytorialnego
poprzez konsultacje został zapewniony na etapie procedury
uchwałodawczej.
Z wypowiedzi na sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2015r., na której
rozpatrywany był projekt przedmiotowej uchwały:

insp. Iwona Piwońska – Kierownik Referatu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego:
„Żeby ustalić przeznaczenie terenu w studium, to nie w formie
referendum tylko trzeba przeprowadzić całą procedurę, która jest
bardzo skomplikowana. Dopiero po przeprowadzeniu tej procedury
jesteśmy pewni, że możemy ustalić takie przeznaczenie dla tego
terenu.
Mieszkańcy pofatygują się i pójdą do urn. Zagłosują, że chcą ustalić
dla tego terenu takie funkcje, a jaką my damy gwarancję, jeżeli
w trakcie procedury zmiany studium pod ten konkretny cel okaże
się, ze zmiana nie może być dokonana, ponieważ narusza przepisy
odrębne. Musimy, opracowując studium zastosować przepisy prawa
materialnego, chociażby ustawę o ochronie gruntów rolnych.
Co zrobimy jeżeli nie otrzymamy zgody na odrolnienie tych gruntów,
co powiemy mieszkańcom?
W sytuacji referendum z 2012 roku sytuacja była inna. Mieszkańcy
wypowiedzieli się, że nie chcą zmian. Czyli rada gminy nie musiała
dokonywać żadnych zmian tylko zaprzestała procedowania.
W tej sytuacji jest zupełnie inaczej. Mieszkańcy powiedzą, że chcą,
a okaże się , że nie możemy tego wykonać.”
Radna Beata Gloza - przewodnicząca komisji budżetowogospodarczej Rady Gminy.
„…Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
studium i planów miejscowych oraz ich uchwalenie należy
wyłącznie do kompetencji rady i określenie przeznaczenia terenu
nie jest zadaniem referendum gminnego. Na etapie sporządzania
tych planów każdy mieszkaniec może wyrazić swoje stanowisko
i wpływać na treść w toku dyskusji publicznej, każdy ma ustawowe prawo do wnoszenia uwag. Gmina nie ma środków do
prowadzenia turystyki i funkcji mieszkaniowej na obszarze 300 400 ha, jakie obejmuje to pytanie. Powoduje to poważne skutki
finansowe dla naszej Gminy, wynikające z zadań własnych Gminy,
tj. wykup, budowa dróg, uzbrojenie terenu.”
Wynik referendum jest wiążący, musi być wykonany. Zatem
przedmiot wnioskowanego referendum nie mieści się
w kompetencji rady gminy i jako taki nie jest dopuszczalny.
Rada Gminy Kosakowo odrzuciła projekt uchwały 2-ch radnych
o przeprowadzenie referendum gminnego.

Wybory sołtysów – 12 kwietnia 2015 r.
Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, wybieranym w głosowaniu tajnym przez stałych mieszkańców sołectwa posiadających
czynne prawo wyborcze.
Wybory zarządza Wójt, a przeprowadzają Sołeckie Komisje Wyborcze powołane przez Wójta.
Lokale wyborcze czynne będą w każdej wsi w godz. 8:00 – 18:00

Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysów
Sołectwo Mosty –Merchel Alina
Sołectwo Pogórze – Kałużyńska Hanna, Antoni Strzelec
Sołectwo Mechelinki – Bober Ireneusz, Czerlińska Aleksandra, Doering Sabina, Warchoł Katarzyna
Sołectwo Dębogórze – Melzer Józef
Sołectwo Kazimierz – Wrzałek Jadwiga
Sołectwo Kosakowo – Grzelak Małgorzata, Śliwiński Andrzej
Sołectwo Suchy Dwór – Roszak Bożena
Sołectwo Rewa – Kopitzki Marcin
Sołectwo Dębogórze Wybudowanie – Wolf - Sobieralska Bożena
Sołectwo Pierwoszyno – Purska Ewa
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Postawienie więcej niż
jednego znaku „x” albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Przy jednym kandydacie glosujemy TAK lub NIE, stawiając znak „x” w odpowiedniej kratce.
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy (chyba że wyborca jest znany komisji) i ustala, czy wyborca
jest uprawniony do głosowania w danym lokalu wyborczym /przez sprawdzenie, czy jego nazwisko jest ujęte w spisie wyborców/. Komisja
dopisuje osoby do spisu wyborców tylko wtedy, gdy Urząd Gminy potwierdzi telefonicznie, że zostały one pominięte w spisie.
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WYBORY

LOKALE WYBORCZE
SOŁECTWO

siedziba sołeckiej komisji wyborczej /lokal wyborczy/

DĘBOGÓRZE

Szkoła Podstawowa, w Dębogórzu, ul. Pomorska 30, nr tel. 517559 525

DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE

świetlica wiejska, w Dębogórzu Wybudowaniu, ul. Długa 16, nr tel. 668871 998

KAZIMIERZ

świetlica wiejska, w Kazimierzu, ul. Majowa 21, nr tel. 881767 606

KOSAKOWO

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Kosakowo, ul. Fiołkowa 2 , nr tel. (58) 735 46 56

MECHELINKI

świetlica wiejska, w Mechelinkach, ul. Nadmorska, nr tel. 781090 650

MOSTY

Szkoła Podstawowa, w Mostach, ul. Szkolna 16, nr tel. 606732 982

PIERWOSZYNO

Gminny Dom Kultury, w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11, nr tel. 664736 845

REWA

Punkt Informacji Turystycznej, w Rewie ul. Morska 56, nr tel. (58) 620 06 95

POGÓRZE

Szkoła Podstawowa, w Pogórzu, ul. Szkolna 15, nr teL. 504477 592

SUCHY DWÓR

świetlica sołecka, w Suchym Dworze, ul. Jana Chryzostoma Paska 6, nr tel. 661177 519

Zasady wyboru sołtysa reguluje art. 20 Statutu Sołectwa (na www.bip.kosakowo.pl (w zakładce sołectwa).
Objęcie funkcji przez nowo wybranego Sołtysa następuje po złożeniu przez niego ślubowania. Ślubowanie składa się na Zebraniu
Wiejskim, zwołanym przez Wójta w terminie do 30 dni po wyborach Sołtysa.

WYBORY RAD SOŁECKICH
Wybory do rad sołeckich odbędą się na Zebraniach Wiejskich w dniach 17.04. – 30.04.2014.
Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa. Rada Sołecka składa się z 3 – 5 osób, a w sołectwach liczących powyżej 1.000 mieszkańców
– do 7 osób. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.
Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez
stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, na pierwszym Zebraniu Wiejskim, zwołanym przez Wójta po wyborach
Sołtysa na 4 – letnią kadencję.
Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, uprawniony do głosowania. Propozycję
składu Rady Sołeckiej może złożyć Sołtys.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
Data

Godz.

17.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04
24.04.
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.

18:00
19:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:00
18:00
18:00
18:00

Sołectwo
Dębogórze
Rewa
Pierwoszyno
Mechelinki
Dębogórze Wybud.
Suchy Dwór
Pogórze
Kosakowo
Mosty
Kazimierz

Miejsce Zebrania Wiejskiego
Dom Kaszubski w Dębogórzu
Pensjonat Rewa
Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
świetlica wiejska w Mechelinkach
świetlica wiejska w Dębogórzu Wybudowaniu
świetlica Sołecka w Suchym Dworze
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo w Kosakowie
Szkoła Podstawowa w Mostach
świetlica wiejska w Kazimierzu

Zasady wyboru rad sołeckich regulują art. 21-24 Statutu Sołectwa (na www.bip.kosakowo.pl (w zakładce sołectwa)
Porządek zebrań wiejskich obejmować będzie także złożenie ślubowania przez nowo wybranego 12.04.2015r. sołtysa.

Jak Henryk Palczewski zmanipulował sąd I instancji
W dniu 2 grudnia 2014r. Henryk Palczewski złożył do Sądu
Okręgowego w Gdańsku protest wyborczy. Wnioskował w
nim o ponowne przeprowadzenie wyborów Wójta Gminy ze
względu na to, że w lokalu wyborczym Nr 5 w Kosakowie była
nieopieczętowana urna wyborcza (informowaliśmy Państwa, że
– zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego - nieopieczętowanie
urny wyborczej nie ma wpływu na wynik wyborów, jeżeli w trakcie
glosowania urna znajdowała się przez cały czas w zasięgu wzroku
członków komisji i nie była wówczas przez nikogo otwierana).
Co więc zrobił Henryk Palczewski, żeby zmanipulować sąd?
W dniu rozprawy 18 grudnia 2014r. złożył uzupełnienie protestu,
w którym kłamie i informuje sąd, że nie było pełnej kontroli
Gminnej Komisji Wyborczej nad przepływem kart do głosowania
i że zamówiono więcej kart do głosowania, niż otrzymała
komisja, że komisja otrzymała o 27 kart mniej (informowaliśmy
Państwa w styczniowym biuletynie gminnym, że nic takiego nie
miało miejsca). Uczestnik tego postępowania – przewodnicząca

obwodowej komisji wyborczej w Kosakowie - nie miała żadnej
możliwości, ani nawet szansy udowodnienia sądowi, że Henryk
Palczewski kłamie i manipuluje. Na dodatek, żeby nikt się nie
dowiedział o złożonym przez niego uzupełnieniu protestu, H.
Palczewski tego na swojej stronie internetowej nie zamieścił.
Można tam znaleźć wiele rzeczy, ale tego akurat nie.
Jak m.in. podkreśla w zażaleniu na postanowienie Sądu
Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2014r. Komisarz
Wyborczy: Sąd okręgowy powinien rozpoznać zgłoszony protest
w granicach zgłoszonego zarzutu. Nie może Sąd z urzędu badać
okoliczności ponad zarzut zawarty w proteście, ani też uznać za
skutecznie podniesiony zarzut niewskazany w proteście. Sąd
obowiązany jest ustalić, czy okoliczności stanowiące podstawę
protestu miały wpływ na wynik wyborów. Tymczasem Sąd
Okręgowy nie wskazał żadnego związku przyczynowego pomiędzy
brakiem pieczęci na urnie a wynikiem wyborów. Okoliczność, że
w obwodzie nr 5 jeden z kandydatów otrzymał znacznie więcej
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głosów niż kandydat drugi jest wyłącznie decyzją wyborów, nie
podlegającą analizie, skoro nie stwierdzono, ani nie zarzucono
wadliwości w ustaleniu wyników głosowania.
Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu Okręgowego
w Gdańsku wydane z naruszeniem prawa.
Panie Palczewski, co jest Pan w stanie jeszcze wymyślić i do
czego się posunąć, żeby zszargać dobre imię i poderwać autorytet
urzędującego Wójta Gminy oraz dobre imię Gminy Kosakowo?

Odgrzewanie kotletów
Henryk Palczewski nie odpuszcza. Nie udała mu się powtórka
wyborów, trzeba dalej szukać haków na Wójta i mieszać. Śle więc
donosy do różnych instytucji i odgrzewa stare kotlety – sprawy
już dawno poruszane w kampanii wyborczej. Ostatnio w swoim
artykule „Okradanie przez niedopełnienie” zarzuca Wójtowi, że
nie potrafił wytyczyć i wybudować drogi prowadzącej przez teren
„Wioski Żeglarskiej” do Krzyża w Rewie, sugerując, że zrobił tym
prezent prywatnej spółce. Temat ten zgłaszał już wcześniej organom ścigania, które nie dopatrzyły się nieprawidłowości.
Fakty potwierdzające prawidłowe i racjonalne działanie Gminy
w tej kwestii są następujące:
Właściciel terenu „Wioski Żeglarskiej” w latach 2015-2016
będzie realizował budowę nowego ośrodka żeglarskiego
w Rewie. A w ramach zawartej z Gminą dnia 15.11.2013r. umowy,
na zakończenie inwestycji zostanie wykonana na koszt tegoż
inwestora przebudowa gminnej drogi, o której mowa wyżej.
Ponadto przewiduje się także połączenie ciągu pieszo-jezdnego
z istniejącym chodnikiem do Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych
Ludzi Morza, budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie wód
opadowych.
O powyższym informowaliśmy już we wrześniu 2013r. na naszym
FORUM na stronie www.kosakowo.pl
Informujemy również, że budowa nie zakłóci wypoczynku
wczasowiczom i turystom, gdyż latem plaża w Rewie będzie czynna
jak zawsze.

Byle namieszać
W dniu 16.03.2015r. na stronie www.kosakowo.info ukazał się
kolejny artykuł pod redakcją Henryka Palczewskiego oskarżający
Wójta Gminy Kosakowo i projektantów Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego o działania na
rzecz „spółki giełdowej” jaką jest Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.
Cała treść oskarżenia jest pozbawiona podstaw, ponadto
świadczy o braku podstawowych wiadomości z zakresu
procedur planistycznych i wymagań ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W wyniku referendum gminnego w projekcie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
nie wprowadzono gazociągu DN 700 oraz możliwości rozbudowy
Podziemnego Magazynu Gazu na terenach położonych na
północ od kolektora zrzutowego odprowadzającego oczyszczone
ścieki sanitarne do Zatoki Puckiej. Jeżeli w tekście projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo pojawiają się informacje na
temat Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” i gazociągu to
odnoszą się do inwestycji przewidzianych w innych dokumentach
obligatoryjnych a mianowicie:
- Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” zlokalizowanego
zgodnie z uchwalonym planem miejscowym zagospodarowania
obszaru dla bezzbiornikowego magazynowania gazu PMG
Kosakowo uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr
V/16/2003 z dnia 4 marca 2003r.
- gazociągu DN 500 – zgodnie z uchwalonym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w sprawie gazociągu WC
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przebiegającego przez teren Gminy Kosakowo wraz ze strefą
ochronną, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr
LXI/14/2002, częściowo zrealizowanego.
- cytowania wytycznych z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Pomorskiego w zakresie zadań rządowych
i rozmieszczenia inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym – co
jest obligatoryjnym wymogiem, określonym w art.11 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Reasumując, wszystko, co zostało ustalone na podstawie uchwał
Rady Gminy Kosakowo w latach 2002 i 2003 – zgodnie z prawem
musi być respektowane. Żadnych nowych inwestycji PGNiG S.A.
w gminie Kosakowo nie przewiduje się i nie są wpisane do
studium.
Przywołanych w Studium wytycznych w rozdziale 12.6.2 z Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego,
Wójt nie może zmienić, bowiem są to ustalenia, wiążące organy
gminy. Zgodnie z art.9 ust.2 wyżej cytowanej ustawy, organ
wykonawczy gminy ma obowiązek sporządzić projekt studium,
uwzględniając ustalenia planu województwa.
Niezrozumienie procedur planistycznych, przypuszczenia,
„dochodzące sygnały” itp. a więc rozmijanie się z prawdą– stanowią
pomówienia i ewidentne manipulowanie opinią publiczną.
Wyostrzona podejrzliwość Redaktora Palczewskiego pozbawiona
jakichkolwiek podstaw oraz brak wiedzy na temat prowadzonych
procedur planistycznych na pewno nie służy mieszkańcom Gminy,
których Pan Palczewski mieni się rzecznikiem.
W lipcu ub.r. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
w Gdańsku przystąpiło do opracowania zmian w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.
Do zmiany Planu, jak przewidują przepisy prawa, każdy może
złożyć wniosek i chyba nie ma w tym ani cienia sensacji, że
wniosek do projektu Planu złożyła również Spółka PGNiG.
Rozstrzygnięcie wniosków leży w gestii Zarządu Województwa
Pomorskiego i Wójt gminy Kosakowo, ani radni Rady Gminy
Kosakowo nie mają żadnego wpływu na rozstrzygnięcia
pozostające poza ich kompetencjami.
Czy kopia złożonego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wniosku do planu województwa pomorskiego, zostanie
Redaktorowi Palczewskiemu udostępniona zadecyduje o tym
organ sporządzający projekt Planu czyli Marszałek Województwa
Pomorskiego.
W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego uchwalonym przez
Sejmik Województwa Pomorskiego
(Uchwała Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 1004/XXXIX/09 z dnia 26
października 2009 r). w rozdziale poświęconym bezpieczeństwu
energetycznemu wymieniony jest Podziemny Magazyn Gazu
„Kosakowo” wraz z infrastrukturą. Nie da się ukryć, że magazyn
gazu na terenie naszej gminy jest i funkcjonuje.
Następnym przykładem imputacji Redaktora Palczewskiego
jest informacja, że wykonywany aktualnie projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału zrzutowego
oczyszczalni ścieków, zakładać będzie przebieg gazociągu
wysokiego ciśnienia Dn 700. Redaktor, w stworzonym przez
siebie scenariuszu, nie wziął pod uwagę jednego, że Rada Gminy
Kosakowo podejmując uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
planu dla kanału zrzutowego, jednoznacznie określiła cel,
w jakim plan ma być sporządzany i nie ma tam ani słowa
o gazociągu.
Wielokrotnie dawałem dowody, że interes mieszkańców stawiam
na pierwszym planie w swojej działalności, potwierdza to
ponowny wybór wójta na obecną kadencję.
Zarówno radni jaki i wójt służą dobru wspólnemu mieszkańców
w wielu aspektach życia, nie uciekając się do metod pomówień
i insynuacji, tylko opierając się na faktach.

A K T U A L N O Ś C I / K U LT U R A

wydarzenia kulturalne
Nagrody Wójta Gminy Kosakowo za rok 2014 przyznane
W tym roku nagrodę wójta za działalność kulturalną otrzymali laureaci:

Alina Szydowska
Propagatorka kultury i sztuki, z zaangażowaniem tworząca przestrzeń dla
artystów, pasjonatów rzemiosła, malarstwa w progach swojego domu,
w Pierwoszynie, w Galerii Domowej 1. W tym ciekawym miejscu, które wraz
z mężem tworzy od 2008 roku, organizuje prywatne wernisaże i stałe wystawy.
Jest inicjatorką i współorganizatorką większych wydarzeń kulturalnych
w gminie, m.in. spotkań z twórcami, wybitnymi artystami, m.in. spotkanie
Planeta Jantar. Stale współpracując z Biblioteką Publiczną w Kosakowie oraz
klubem krajoznawców „Bliza” działający przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni
przenosi większe projekty kulturalne na szersze forum.
W ten sposób popularyzuje m.in. szlak turystyczny im. Bernarda Chrzanowskiego
w Pierwoszynie. Popularyzuje lokalnych twórców.

Zdzisław Karbowiak
Z zawodu prawnik, ale od młodości, z zamiłowania -artysta malarz. Mieszkaniec
Rewy. Członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Malując w technice olejnej,
a także pastelami wybiera tematy swych prac kierując się zamiłowaniem do
morza - pejzaże, w tym marynistyczne, martwa natura i konie. Aktywnie związany
z kilkoma stowarzyszeniami twórczymi. Niezastąpiony przyjaciel Biblioteki
Publicznej Gminy Kosakowo, wielokrotny komisarz plenerów malarskich
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną. Uczestnik licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych.

Sara Muża
Pierwsze kroki sceniczne w kierunku wokalu rozpoczęła już w przedszkolu.
Dziś czternastoletnia Sara ma na swoim koncie 38 dyplomów wokalnych, w tym:
17 miejsc pierwszych, 7 drugich, 2 trzecie oraz 4 wyróżnienia. Najbardziej ceni
sobie nagrodę Grand Prix Orlęta Pieśni Polskiej przyznaną przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Armii Krajowej i Związek Solidarności Polskich Kombatantów.
Ostatnim osiągnięciem jest zajęcie I miejsca trio „Samara” (którego Sara jest
członkiem) w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży. Była
stypendystką Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Artystycznie Uzdolnionych Gminy
Kosakowo. Należała do zespołu kaszubskiego „Jantarki”. Obecnie jej wielką
pasją jest udział w projektach Gminnego Teatru Młodzieżowego. Mieszkanka
Mechelinek.

Wiktor Gabor
Dobrze znany publiczności nie tylko gminnej, z racji dużej aktywności
artystycznej, zarówno w Młodzieżowym Chórze Gminy Kosakowo jak
i indywidualnych osiągnięć. Ostatnim sukcesem jest wygrana -zdobycie I miejsca
na VII edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Bursztynowe Klucze w Pucku.
Zdolny i bardzo aktywny młody artysta naszej gminy udziela się na różnych
płaszczyznach działalności kulturalnej. Wielokrotnie reprezentował gminę
w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz przeglądach
chóralnych zdobywając laury i wyróżnienia. Jest solistą Młodzieżowego Chóru
Gminy Kosakowo, a zarazem jednym z najbardziej uzdolnionych aktorów Teatru
Młodzieżowego Gminy Kosakowo. Mieszkaniec Mostów.
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Zespół TARGET
Laureaci ostatniej nagrody za działalność kulturalną koncertują 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. Postał z inicjatywy Łukasza Wujke, w sierpniu
2009 roku, natomiast w czerwcu 2013 roku zespół nagrał swój pierwszy singiel
„Cherry chocolate Kiss”, będący początkiem powstającej obecnie debiutanckiej
płyty. Ostatnie osiągnięcia to wygrana V konkursu Młoda Metropolia (2014)
i występ na festiwalu Metropolia Jest Okey 2014.
Zespół tworzą: Łukasz Wujke (gitara solowa), Kamil Garbaty (gitara rytmiczna),
Daniel Wujke (gitara basowa), Kamil Mądrzyński (wokalista) i Paweł Recki
(perkusista). Zespół z Kosakowa.

W tym roku nagrodę wójta za osiągnięcia sportowe otrzymali laureaci:

Wiktoria Karpluk
Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mosty” - sekcji Judo.
Najmłodsza laureatka ma na koncie wiele osiągnięć. Ubiegłoroczne to srebrny
medal na majowym turnieju Judo Dzieci i Młodzików w Jezierzycach, brązowy
medal na Turnieju o Puchar Burmistrza Żukowa, srebrny medal na Mistrzostwach
Sekcji Judo UKS Mosty, złoty medal na Mistrzostwach Pomorza w Gdyni, srebrny
medal na Międzynarodowym Turnieju Baltic Cap w Gdyni, prawo do noszenia
pomarańczowego pasa. Mieszkanka Mostów.

Marta Natywo
Tancerka sportowego tańca towarzyskiego, posiadająca najwyższą, krajową,
mistrzowską klasę taneczną A w stylu latynoamerykańskim, a w tańcu sportowym,
całkiem niedawno zdobyła międzynarodową mistrzowską klasę „S”. Wraz ze
swoim partnerem tanecznym Maciejem Matczakiem, osiąga bardzo wysokie
wyniki w turniejach okręgowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Do największych, a zarazem najnowszych sukcesów pary należy drugie
Wicemistrzostwo Okręgu, trzecie miejsce w Turnieju o Puchar Polski oraz drugie
miejsce w Ogólnopolskim Turniej Tańca w Tucholi - Kategoria OPEN. Mieszkanka
Mostów.

Patryk Jankowski
Młody mieszkaniec Kosakowa, który w swej pasji czuje się jak ryba w wodzie.
Jest Zawodnikiem Klubu Tri Team Rumia sekcja pływanie. W 2014 roku został
4-krotnym złotym medalistą województwa pomorskiego. W tym roku planuje
wyjazd na mistrzostwa Polski i powrót z nich - oczywiście z medalem. By to
osiągnąć, trenuje dwa razy dziennie o godz. 5:30 i 17:00, sześć dni w tygodniu.
Do wspomnianych, najważniejszych złotych medali zdobytych w TRI-Team
Swimming Cup Kościerzyna oraz Bałtyckich Nadziejach Olimpijskich Gdańsk
2014 dodać można chociażby srebrny medal Zimowych Mistrzostw Województwa
Pomorskiego, czy brązowy medal Ligii Województwa Pomorskiego Młodzików
w Kwidzynie.

Aleksandra Kreft
Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Cisowa” Gdynia sekcji - piłka
ręczna. Powołana do reprezentowania Województwa Pomorskiego w Kadrze
Pomorza- jest jej czołową zawodniczką oraz kapitanem drużyny. W minionym
roku zdobyła złoty medal na XX ogólnopolskiej Olimpiadzie Piłki Ręcznej
Juniorek Młodszych w Jeleniej Górze- zyskała II Kółko Olimpijskie, drużynowo
zdobyła Srebrny Medal oraz tytuł „króla strzelców” w XIII Ogólnopolskim
Memoriale im. Romana Bruskiego w Piłce Ręcznej w Czersku, wspólnymi
siłami dziewczęta wywalczyły mistrzostwo Województwa Pomorskiego w XV
Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt oraz II miejsce
Mistrzostw Gdyni w Sztafetowych biegach przełajowych. Mieszkanka Kosakowa.
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Kalina Marcewicz
Zdolna mieszkanka Kazimierza, pasjonująca się jeździectwem. Największym
jej osiągnięciem jest wygrana Mistrzostw Polski Północnej w ujeżdżeniu, a
tym samym otrzymanie tytułu Mistrzyni Pomorza w ujeżdżeniu w kategorii
juniorów młodszych. Debiutowała również w zawodach w kategorii skoki konne
na poziomie wojewódzkim, uzyskując miejsca na podium w klasie N włącznie.
Regularne treningi w stajni AS Dream w Łapinie Kartuskim umożliwiły jej
sukcesywne starty w zawodach zarówno skokowych jak i ujeżdżeniowych, które
miały miejsce w różnych częściach województwa pomorskiego, m.in. Starogard
Gdański, Kwieki, Sopot, Połchowo.

Igor Kukiełko
Mieszkaniec Suchego Dworu od 2011r. zajmuje czołowe miejsca podczas
mistrzostw w naszym województwie i okręgu. Ma obecnie II klasę sportową
i jest objęty szkoleniem Kadry Wojewódzkiej. Od dwóch lat zajmuje wysoką
lokatę na listach rankingowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wyniki
osiąga ciężką pracą trenując 6 razy w tygodniu pod okiem trenerki p. Bogusławy
Klimaszewskiej w Klubie Lekkoatletycznym Gdynia. Skok o tyczce to jego wielka
pasja, a marzeniem jest zdobycie złotego medalu olimpijskiego oraz rekordu
świata. Największym osiągnięciem sportowym laureata jest srebrny medal
na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale w
2014r., brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu
oraz drugie miejsce w Mistrzostwach Okręgu Juniorów Gdańsk 2014.

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie informuje
7 marca z okazji Święta Kobiet odbyło się spotkanie w Checzy ZKP. Były kwiaty, upominki, skecze i dużo dobrej zabawy. Uroczystość
zakończyły wspólne tańce i śpiew. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu, a Panom za uatrakcyjnienie wieczoru.

10 MAJA SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ORGANIZOWANY PRZEZ ZRZESZENIE XIII ZJAZD ŚPIEWAKÓW W KOSAKOWIE, PO KTÓRYM NASTĄPI
WSPÓLNY PRZEMARSZ DO CHECZY. SPODZIEWAMY SIĘ PRZYBYCIA OK. 10 CHÓRÓW I ZESPOŁÓW KASZUBSKICH.

ŚWIĘTO PATRONA KAZIMIERZA
Wójt Gminy Kosakowo oraz Sołtys i Rada Sołecka Kazimierza zapraszają na Święto Patrona Kazimierza – Św. Marka Ewangelisty
w sobotę 25 kwietnia 2015 r. Harmonogram uroczystości: godz. 9.30 – Msza Św. w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi; godz. 17.00 – Nieszpory przy Kapliczce Św. Marka w Kazimierzu; po Nieszporach – spotkanie w świetlicy sołeckiej w Kazimierzu
(ul. Majowa 21).

Strona w nowej odsłonie
Uprzejmie informujemy, że w połowie marca została uruchomiona
nowa strona internetowa Urzędu Gminy. Nowy układ graficzny
oraz zastosowane rozwiązania gwarantują funkcjonalność oraz
szybki dostęp do najważniejszych sekcji strony. Rozwijane
menu w górnym pasku strony pozwoli na szybkie i sprawne
przemieszczanie się po poszczególnych podstronach. Zastosowano
także specjalny moduł umożliwiających przeglądanie strony dla
osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza tych z upośledzeniem
wzroku. Wszystko to w oparciu o standard WCAG 2.0, który
ujednolica odbiór strony na różnych nośnikach dla wszystkich
użytkowników. Ujednolicono wygląd stron referatów urzędu, m.in.
Kultury i Sportu, ze stroną główną. Zachęcamy do odwiedzenia
naszej strony www.kosakowo.pl
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OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W KOSAKOWIE
7 marca br. miało miejsce uroczyste otwarcie Hali Sportowej, będącej częścią
kompleksu dydaktyczno - sportowego Gimnazjum w Kosakowie. Wśród gości
nie zabrakło zastępcy dyrektora departamentu ds. Kultury i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Macieja Kowalczuka, wicestarosty Powiatu Puckiego p.
Tomasza Herrmanna wraz z radnymi powiatowymi Aliną Merchel i Sylwestrem
Raduchą, dyrektorów szkół, a także p. Teresy Pienczk- byłej właścicielki
gruntów, na którym powstał w/w kompleks, młodzieży szkolnej wraz z
rodzicami oraz pedagogami.
Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej uroczystości otwarcia w obiekcie trwał
turniej halowej piłki nożnej juniorów (z rocznika 2002).
Część oficjalna to okolicznościowe przemówienia. Słuchając ich, goście
uroczystości mogli naocznie stwierdzić, że jest pełnowymiarowe boisko do
piłki nożnej (które można przy pomocy ażurowych ścian z siatki podwieszonej
pod sufitem, podzielić na trzy mniejsze boiska - na których można rozgrywać
mecze siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego czy badmintona).
Siedząc wygodnie na trybunach rzędowych (mieszczących do 200 osób),
podziwiając występy w gimnastyce artystycznej i zespołu tańca nowoczesnego,
nie mieliśmy wątpliwości, że obiekt może służyć też jako hala widowiskowa.
Warto tu wspomnieć o urządzeniach sportowych powstałych na zewnątrz
gimnazjum: boisko piłkarskie z trybuną ławkową, boisko wielofunkcyjne,
rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia 4-torowa.
Symboliczną wstęgę przecięli: Wójt Gminy Jerzy Włudzik, przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego Maciej Kowalczuk, wicestarosta Powiatu Puckiego
Tomasz Herrmann, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki,
proboszcz parafii p.w. Św. Antoniego w Kosakowie ksiądz kanonik Jan Grzelak
- który również poświęcił nowy obiekt sportowy, przedstawiciel wykonawcy
inwestycji - firmy Hartuna Sp.z.o.o. Marcin Pacek, dyrektor gimnazjum
Adam Pop, zarządca obiektu- dyrektor PUK PEKO Zdzisław Jaroni, wieloletni
koordynator sportu Urzędu Gminy Andrzej Jarosz, kierownik ref. ds. Inwestycji
UG Andrzej Klemenski.
Podczas otwarcia zaprezentowano pokaz taneczny grupy MC Crew, gimnastykę
artystyczną w wykonaniu Julii Sporek oraz mecz pokazowy zawodników
Sztorm Mosty.
Ministerstwo Sportu dofinansowało część sportową Gimnazjum

Zespół obiektów sportowych przy Gimnazjum w Kosakowie, w ramach w ramach:
Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej uzyskał
dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF).
Na realizację projektu, pn.: Budowa hali sportowej, pływalni, boiska piłkarskiego,
boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i terenowych urządzeń
sportowych przy Gimnazjum w Kosakowie na lata 2014-2015 przyznano
dofinansowanie w wysokości 2000000.
Znaczącą część robót już wykonano, do realizacji w tym roku pozostaje ukończenie
hali basenowej.
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BIBLIOTEKA GMINNA
BIBLIOTEKA ZAPRASZA
NA OTWARCIE
WYSTAWY
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im.
Augustyna Necla ma przyjemność zaprosić
Państwa na wernisaż wystawy malarskiej
pt. „Z PÓŁNOCY NA POŁUDNIE” Marii
Michalskiej, który odbędzie się 9 kwietnia
2015 roku o godz. 17:00 w budynku
Biblioteki. Wystawa będzie czynna do
5 maja w godzinach otwarcia placówki.
ZAPRASZAMY!

WERNISAŻ ZDZISŁAWA KARBOWIAKA
5 marca 2015 r. w Gminnej Bibliotece odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie
miłośników malarstwa – uroczyste otwarcie wystawy autorstwa Zdzisława Karbowiaka,
malarza marynisty, mieszkańca Rewy.
Obecna ekspozycja to już czwarta indywidualna wystawa zorganizowana w kosakowskiej
książnicy. Pierwszy wernisaż miał miejsce w listopadzie 2009 r. Druga wystawa,
zatytułowana „Ja i morze” gościła u nas w marcu 2012 r. Trzecia natomiast - „12
najpiękniejszych polskich żaglowców” – w lutym 2013 r. Poza wystawami autorskimi
w przeciągu ostatnich 6 lat biblioteka wiele razy miała przyjemność wystawiać prace
Pana Zdzisława - zazwyczaj jako
element wystaw zbiorowych.
Korzystając z wyjątkowej okazji
Zastępca Wójta Zdzisław Miszewski
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo Marcin Kopitzki wręczyli
Bohaterowi spotkania Nagrodę
Wójta Za Działalność Kulturalną
(której Pan Zdzisław ze względów
zdrowotnych nie mógł odebrać
podczas gali 28 lutego br.).
Wystawa będzie czynna do 7
kwietnia 2015 r. w godzinach
otwarcia Biblioteki.

TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO: WYSPA SURYKATEK
Gdzieś na zabłąkaną wyspę na krańcu świata trafia dwóch nietuzinkowych rozbitków: znani z Bestii z Beki Sanjit wraz ze swoim
niezwykłym kompanem – Tygrysem. Dwójka rozbitków na nadmiar szczęścia liczyć nie może: wpadają w zwariowany świat
cywilizowanych surykatek, w których społeczeństwie trzy siły bezwzględnie walczą o dominację: dwór królewski, inkwizycja i
rewolucjoniści. Oczywiście nasi bohaterowie, jak łatwo można się domyśleć, nieźle
narozrabiają. Fantastyczny komediodramat to w gruncie rzeczy opowieść o miłości,
przyjaźni i wszystkim tym, co w nas najgłębsze i najważniejsze z obfitymi aluzjami literackimi i filmowymi.

Premiera WYSPY SURYKATEK
w piątek 24 kwietnia 2015 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Pierwoszynie.
Zapraszamy. Wstęp wolny.
A po pierwszym w historii naszej Gminy teatralnym science fiction nadejdzie pora na adaptację
najsłynniejszego polskiego dramatu: Mickiewiczowskie „Dziady” na pierwoszyńskiej scenie Domu
Kultury już w październiku.

Requiem w Pierwoszynie
Chór „Morzanie” wraz z zespolonymi chórami Rady Chórów
Kaszubskich zaprasza do wysłuchania koncertu poświęconego
Janowi Pawłowi II w rocznicę jego śmierci.
W DNIU 02 KWIETNIA 2015 R. W KOŚCIELE P.W. PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚW. W PIERWOSZYNIE WYKONANY ZOSTANIE UTWÓR
B.STELERA PT .”REQUIEM”, KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ.
20.00.
Wystąpią chóry Lutnia z Luzina, Pięciolinia z Lini, Strzelenka
z Tuchomia oraz Chór Morzanie. Przeżycia i rozważania Wielkiego
Tygodnia w tym roku będą, więc mogły mieć większy wymiar.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

KOSAKOWSKA GRUPA LITERACKA:
WIECZÓR POETYCKI
Kolejne spotkanie Kosakowskiej Grupy Literackiej, które odbyło
się w środę 4 marca br. w budynku Biblioteki Publicznej Gminy
Kosakowo, zdominował temat miłości.

Wszelkich informacji o działalności Grupy oraz spotkaniach i wieczorach poetyckich udziela: Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo (tel. 58 620 06 95) oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo (tel. 58 735 46 56).

KONKURSY RECYTATORSKI I POETYCKI
W piątek 15 maja br. o godz. 17.00 odbędzie się w Gminnym
Domu Kultury w Pierwoszynie Wieczór Poetycki, organizowany
przez Wójta Gminy Kosakowo oraz gminną Bibliotekę Publiczną.
W programie Wieczoru, odbywającego się w ramach obchodów
Tygodnia Bibliotek oraz dla uczczenia jubileuszu 250-lecia Teatru
Publicznego w Polsce, zaplanowano: rozstrzygnięcie Konkursu
Poetyckiego oraz Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematem
przewodnim obu wymienionych konkursów są teatralne inspiracje.
Szczegóły wraz z regulaminami odnaleźć można na stronie
internetowej Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Urzędu Gminy: rkis.kosakowo.pl lub Biblioteki Publicznej: www.
biblioteka.kosakowo.eu.
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TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO:
MISTRZ I MAŁGORZATA
Świta Wolanda powróciła do Gminy Kosakowo w piątek 23
stycznia br. – w Domu Kultury Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo
ponownie wystawił jeden ze swoich najbardziej sztandarowych
spektakli, po raz kolejny zaskakując widownię nową odsłoną.
Spektakl, wpisany w ubiegłym roku na światową listę adaptacji
Bułhakowskiego dzieła, oczarował publiczność, o czym przekonała
wspaniała owacja na stojąco.
W spektaklu udział wzięli: Wiktor Gabor – Berlioz, Szymon Kierszka
– Iwan Bezdomny, Kamil Romanowski – Jeszua Ha-Nocri, Sara Muża
– Alojzy Mogarycz / Sekretarz / Sofia Pawłowna Łapszennikowa,
Weronika Kreft – Signora Toffana, Filip Wójcikiewicz – Kajfasz,
Mateusz Kreft – Baron Meigel, Malwina Wilkowska – Sasza Riuchin,
Natalia Tylor – Adelfina Buzdiak, Kamila Paprocka – Frieda,
Krzysztof Stromski – Mikołaj Iwanowicz / Mścisław Laurowicz
/ Centurion Marek Szczurza Śmierć, Szymon Kowalski – Nikanor
Bosy / Archibald Archibaldowicz, Dominika Barzowska – Arkadiusz
Apołłonowicz Siemlejarow / Natasza, Joanna Szczuko – Andrzej
Fokicz Sokow, Lidia Mikulska – Praskowia / Profesor Strawiński
/ Żorż Bengalski / Rimski, Jakub Weber – Poncjusz Piłat / Stiopa
Bogdanowicz Lichodiejew / Mateusz Lewita; Aleksander Wons –
Mistrz, Patrycja Gajzler – Małgorzata, Katarzyna Pietrzak – Hella
/ Zagriwow / Warionucha, Adrian Gajzler – Behemot, Paweł Flatau

– Azazello, Adam Szczuko – Korowiow. Projekty plakatów – Ewa
Narloch Kerszka; projekty zaproszeń – Natalia Klein; współpraca
akustyczna – Ryszard Sosnowski; współpraca multimedialna –
Adam Schröder; reżyseria – Karol Dettlaff.
Twórcy spektaklu pragną serdecznie podziękować za pomoc
i wsparcie: Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi, Pawłowi
Narlochowi, Annie Paturej, Helenie Mazur oraz Ryszardowi Kloka.
A nade wszystko wspaniałej publiczności za owacje, recenzje oraz
wyrazy uznania.

FERIE ZIMOWE W GMINIE KOSAKOWO
Atrakcyjny program tegorocznych ferii zimowych w Gminie Kosakowo zapewnili organizatorzy: Wójt Gminy we współpracy z gminnymi
szkołami, Biblioteką Publiczną oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oddział Dębogórze-Kosakowo. W Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie odbyły się projekcje filmowe, spektakle teatralne (Cudowna lampa Alladyna oraz Królowa śniegu Teatru ART-RE,
Śpiąca królewna Sceny 138 Centrum Kultury w Gdyni), warsztaty muzyczne z Muzycznym Starterem oraz teatralne z opiekunem Teatru
Młodzieżowego Gminy Kosakowo. W gminnych halach sportowych odbywały się zajęcia sportowe oraz świetlicowe; w kosakowskiej
bibliotece spotkania integracyjne (gry planszowe, kalambury, zabawy), w dębogórskiej Modelarni zajęcia modelarskie, a w Chëczy
można było spróbować swoich sił w robótkach ręcznych. Specjalne zajęcia przygotowało również Gimnazjum w Kosakowie. Wstęp na
wszystkie przygotowane atrakcje był bezpłatny.

NOWA BAZA NOCLEGOWOGASTRONOMICZNA
GMINY KOSAKOWO
Urząd
Gminy
Kosakowo
zachęca
mieszkańców Gminy Kosakowo prowadzących działalność noclegową i / lub
gastronomiczną do współpracy przy
tworzeniu gminnej internetowej bazy
noclegowo-gastronomicznej.
Zgłoszenia obiektów przyjmujemy pod
numerem tel. 58 620 06 95, mailowo na
adres: rkis@kosakowo.pl lub w siedzibie
Referatu Kultury i Sportu (Rewa, ul.
Morska 56) od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 -16:00.

Turniej Szachowy –
treningowy
7 marca 2015 r. w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie odbył się pierwszy w tym
roku treningowy turniej szachowy dla
dzieci i młodzieży. Do zawodów stanęło
23 uczestników, którzy rozegrali 6 rund
w tempie 2×10 min.
Zwycięzcą turnieju został Błażej Kleinowski
(6 pkt.); spośród dziewczynek najlepszą
szachistką okazała się
Julia Myszk (4 pkt.).
Turniej
sędziowała
Marzena
Gajlewicz
(Akademia Szachowa
8×8).

Informujemy, że zgłoszono lokalizację z terenu gminy
Kosakowo do konkursu „Podwórko z NIVEA”. Zachęcamy
do wspierania naszej lokalizacji, która weźmie udział
w ogólnopolskim głosowaniu Internautów. Plac zabaw
został zgłoszony w Suchym Dworze.
Głosowanie ruszy 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia
(I etap konkursu). Każdego dnia będzie można oddać jeden
głos. LICZYMY NA WASZE GŁOSY !!!
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
W dniu 12 marca br. siedmioro reprezentantów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP)
prowadzonej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie wzięło udział w eliminacjach
miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”, który zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniewie.
Reprezentowali nas wyłonieni w eliminacjach wewnętrznych w grupie szkół
podstawowych- Grzegorz Brzeziński, Dominika Trepczyk i Zosia Stasiak, w grupie szkół
gimnazjalnych- Oliwia Trepczyk, Iwona Taczała i Klaudia Tomeczkowska i w grupie
szkół ponadgimnazjalnych- Paulina Tomeczkowska. Reprezentantów przygotowywaliprowadzący MDP Kosakowo - Olimpia Nadolska i Emilian Pawłowski oraz Komendant OSP
Kosakowo- Michał Kulig.
W Leśniewie ponad 40 młodych strażaków z jednostek takich, jak: OSP Puck, OSP
Leśniewo, OSP Darżlubie, OSP Starzyno i OSP Kosakowo rywalizowało w pierwszej części
konkursu- pisemnym testem wiedzy z zakresu pożarnictwa, ratownictwa, prewencji
itp. W trakcie sprawdzania testów przez komisję, w skład której wchodzili m.in.:
członkowie PSP Puck i Komendant OSP Kosakowo, dla uczestników zorganizowano
ciekawe atrakcje - pokaz ratownictwa technicznego, ognisko z kiełbaskami i mały
turniej strzelniczy.
W drugiej części konkursu udział wzięło po pięć najlepszych uczestników z każdej
grupy wiekowej. Aż trzy nasze reprezentantki wywalczyły miejsca kwalifikujące je do
kolejnego etapu turnieju:
Dominika Trepczyk- I miejsce w grupie szkół podstawowych, Zosia Stasiak- wyróżnienie w grupie szkół podstawowych, Oliwia TrepczykIII miejsce w grupie szkół gimnazjalnych. Te druhny wezmą udział w eliminacjach powiatowych 27 marca w Jastarni. Gratulujemy dzielnej,
pracowitej i mądrej Młodzieżówce z Kosakowa i życzymy powodzenia na turnieju w Jastarni.
Zapraszamy również do śledzenia ciekawej działalności MDP Kosakowo na nowo powstałej facebookowej stronie: www.facebook.com/
mdpkosakowo.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła PODSTAWOWA w Pogórzu
POGÓRZE FINALISTAMI SILNE !
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu odnieśli wraz ze
swoimi nauczycielami ogromny sukces w przedmiotowych
konkursach kuratoryjnych. Z ogłoszonych dziś przez Kuratora
Oświaty w Gdańsku komunikatu wynika, że aż czertach
uczniów uzyskało tytuły finalistów : Przemysław Miłosz z
matematyki, a z języka angielskiego aż trzy osoby – Przemysław

Miłosz, Szymon Kłosiński i Michał Bigott. Ogromne gratulacje dla
uzniów oraz ich opiekunów- pani Marioli Sulkowskiej oraz Beaty
Wierzbickiej.

I NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „KAMERALNIE Z FORTEPIANEM”
Pianista Tymon Kolubiński (mieszkaniec Rewy, l. 12), uczeń V
kl. Szkoły Podstawowej w Pogórzu oraz Szkoły Muzycznej I st. w
Gdyni w klasie mgr Magdaleny Snarskiej, zdobył, grając w duecie z
Aleksandrą Wasilewską (klarnet), I Nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie „Kameralnie z fortepianem”, jaki odbył się w Zespole
Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu 10 marca 2015r. Jury
pod przewodnictwem dr hab. Tadeusza Samerka (Akademia

FERIE W POGÓRZU
Dzięki działaniom zainicjowanym przez panie Martę Rymsza i
Agnieszkę Lubowicką w ramach konkursu „My na Pomorzu” w
czasie ferii spotkały uczniów liczne atrakcje. Pierwszego dnia
odbyły się warsztaty filmowe, a miejscem akcji tworzonego
filmu był nawet gabinet dyrektora. W następny dzień uczestnicy
warsztatów kulinarnych mieli niepowtarzalną okazję skosztowania
prawdziwych przysmaków - świeżo upieczonego chleba i masła
z własnoręcznie ubitej śmietany. Przybyli goście nie zapomnieli
również o wielbicielach słodkich smakołyków. Z tego samego
ciasta, z którego wyrabia się chleb przygotowano pyszne
kaszubskie racuszki „ruchanki”. W kolejnym dniu uczniowie wzięli

Muzyczna w Gdańsku) oceniało 38 uczniów (13 zespołów) z 7
szkół, w tym z Kaliningradu. Link do wydarzenia: http://www.zsmgdansk.edu.pl/KonkursKamFortepianWyniki2015.htm

ARTYSTYCZNE SUKCESY
ZUZANNY
Na niekwestionowaną gwiazdę estrady
w ostatnim czasie wyrasta uczennica
Szkoły Podstawowej w Pogórzu –
Zuzanna Polańska, która z każdego
konkursu powraca z nagrodami. Zuzia
zdobyła II miejsce w II Festiwalu
Piosenki Romantycznej śpiewając w
języku kaszubskim „Wcyg od nowa”.
Natomiast w I Wojewódzkim Konkursie
Wokalnym „Piosenka jest dobra na
wszystko” zdobyła oprócz pierwszego
miejsca także nagrodę GRAND PRIX.
Gratulujemy! W najbliższym czasie
plany artystyczne Zuzanny są bardzo
bogate, zatem czekamy na kolejne sukcesy.
udział w zbiórce i grze terenowej zorganizowanej przez harcerki
z 13. Kosakowskiej Drużyny Harcerek „Chata”. W ostatni dzień, a
dokładnie wieczór, uczniowie przybyli do szkoły w towarzystwie
rodziców i wspólnie spędzili czas przy grach planszowych.

LEKCJA ANGIELSKIEGO Z LONDYŃCZYKIEM
W ostatnim czasie Szkołę Podstawową w Pogórzu odwiedził
przedstawiciel British Council, rodowity londyńczyk. Odwiedziny
tego niezwykłego gościa były nagrodą, którą wywalczył dla swojej
klasy Dominik Knap, uczeń 3C. Pan Smith przeprowadził bardzo
ciekawą lekcję. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
z języka angielskiego, przedstawiając 4 scenki opowiadania
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„The Ring of Albion”. Ze
wszystkimi
zadaniami
świetnie sobie poradzili.
Na
koniec
wszyscy
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy. Gość był pod
ogromnym
wrażeniem
umiejętności językowych
uczniów,
którzy
pod
opieką
pani
Marioli
Sulkowskiej na każdej
lekcji je powiększają.

W ostatnim czasie dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej z Pogórza
odniosło ogromne sukcesy sportowe na forum międzynarodowym.
Uczennica klasy III – Adrianna Budnik - na 4. Międzynarodowym
Turnieju w Gimnastyce Artystycznej rozegranym w Katowicach
zajęła I miejsce (to już kolejny sukces Ady w gimnastyce
artystycznej). Natomiast uczeń z klasy I - Stanisław Rutowiczpodczas Otwartych Mistrzostw Gdyni we wschodnich sztukach
walki w kategorii 22 kg nie znalazł mocniejszego rywala i zajął
w zawodach pierwsze miejsce!

NAGRODA IM. PROF. SOŁOWIEJ
Z ogromną dumą i radością informujemy, że
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu –
pani Urszula Kozielska – została zakwalifikowana
do finałowego grona czterech osób, które ubiegać
się będą o nagrodę prof. Sołowiej. Nagroda ta
przyznawana jest za osiągnięcia i wkład w polską
edycję Odysei Umysłu. Fakt dotarcia do finału
jest wynikiem uznania i szacunku jakim Szkoła
Podstawowa w Pogórzu cieszy się w środowisku
Odysei Umysłu. Gratulujemy!

ZWYCIĘSKA ODYSEJA UMYSŁU POGÓRZA
Z ogromną radością informujemy, że dwie drużyny Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu w
regionalnych eliminacjach rozegranych w Gdańsku wygrały w swoich kategoriach problemowych. Jest
to tym większy sukces, że w tym roku składy drużyn jest całkowicie nowy.
Najpierw z samego rana nasza pierwsza drużyna siłowała się z balsą. Potem w południe obie drużyny
pokazywały na co je stać w problemach spontanicznych. Następnie zmęczone już dzieciaki z drużyny drugiej pokazywały jak wygląda
współczesne nieme kino. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że obie drużyny zakwalifikowały się do finału ogólnopolskiego. Mało tego,
obie drużyny przeszły z pierwszych miejsc, otrzymując najlepsze oceny we wszystkich ocenianych kategoriach. W ostatni weekend
marca odbędzie się kolejny etap zmagań. Trzymamy kciuki!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
Przypomnijmy XV Festiwal Piosenki Naszych Dziadków,
który odbył się w Domu Kultury w Pierwoszynie 23 stycznia
2015roku.
Dawid
Migga zajął III miejsce,
Magdalena Mikulska II,
a przesympatyczne trio
w składzie: Klara Kerszka,
Martyna
Szarnecka
oraz Krystian Niedbała
oczarowało
komisję
brawurowo
wykonaną
piosenką pt. „Nie bądź
taki szybki Bill” za którą
otrzymało I miejsce.

JEDEN Z SIEDMIU WSPANIAŁYCH
Uczeń klasy VIb Szkoły Podstawowej w Mostach Kacper Bober
został w roku szkolnym 2014/2015 laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego . Kacper nie tylko znalazł się w gronie
77 finalistów tego prestiżowego konkursu przedmiotowego,
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ale
osiągając wynik co najmniej 80 % poprawnych odpowiedzi
został jego laureatem. Tylko siedmiu uczniom udało się znaleźć
w
gronie
najlepszych
matematyków
Województwa
Pomorskiego. Wśród nich poza Kacprem są uczniowie
Autonomicznej Szkoły Podstawowej w Sopocie, Gdańskiej
Szkoły
Autonomicznej,
Gdyńskiej
Szkoły
Społecznej,
Amerykańskiej Szkoły Podstawowej, SP NR 8 w Gdańsku i SP
w Główczycach. To najwyższe osiągnięcie dla ucznia szkoły
podstawowej uprawniające do zwolnienia z pierwszej części
sprawdzianu , jednoznaczne z osiągnięciem 100 % wyniku.
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Wszystkie drzwi szkół
gimnazjalnych stoją dla
Kacpra otworem, tym
bardziej, że oceny Kacpra z
pozostałych przedmiotów
są
równie
wysokie.
Opiekunem i wychowawcą
Kacpra od klasy I do
III była pani Lucyna
Filipiuk zaś nauczycielem
matematyki i wychowawcą w klasach IV – VI pani Aleksandra
Jachna . Gratulujemy naszemu Kacprowi talentu i
systematycznej pracy . Jednocześnie dziękujemy za owocną
współpracę rodzicom Kacpra oraz nauczycielom .Bądź zawsze
w gronie najlepszych. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP
w Mostach.

PROJEKT „SZKOŁY KREATYWNYCH
UMYSŁÓW”

W ramach projektu „Szkoły Kreatywnych Umysłów”,
realizowanego w szkole w klasie Ib dzieci poznały „krainę” prądu
elektrycznego. Szukały prądu w życiu codziennym i w przyrodzie.
Dowiedziały się jak wytwarzany jest prąd i jakie niebezpieczeństwa
są z nim związane. Na zajęciach sprawdzono jak działa latarka
i zbudowano obwód elektryczny, w którym źródłem zasilania były
baterie, a odbiornikiem – żarówka. Uczniowie poznali również
energię, którą człowiek potrafi wykorzystać nie zanieczyszczając
środowiska. Energia ta, to energia odnawialna wytwarzana przez
wiatr, wodę i słońce. Uwieńczeniem cyklu zajęć było konstruowanie
ekologicznych elektrowni. Dzieci i ich rodzice spisali się na medal.
Powstały piękne makiety przedstawiające elektrownie: wodną,

SZKOŁA

wiatrową i słoneczną, które można podziwiać w sali lekcyjnej klasy
I b. Uczniowie wykazali się w tej pracy naprawdę „kreatywnym
umysłem”.

SPORTOWE WEEKENDY NA LODOWISKU
Wesołe zabawy i aktywny wypoczynek to jest to, co dzieci lubią
najbardziej. Uczniowie i ich rodzice z klasy II a, IV a i V a wraz ze
swoimi rodzicami, rodzeństwem i wychowawcami doskonale się
spisali na tafli lodowiska
miejskiego
w
Gdyni.
Sobotnie ślizgawki to
doskonały pomysł na
integracyjne zajęcia dla
chętnych
rodzin.
Nie
ma jak mama, która po
latach ubrała łyżwy i z
uśmiechem na twarzy
przekonała się, że jazdy na
łyżwach się nie zapomina.
Brawo dla taty, który
pomimo obcierających łyżew, dzielnie się spisał na tafli, jeżdżąc
z synem lub córką. I pochwała dla młodszego i starszego
rodzeństwa, które nie raz „złapało zająca” na twardym lodzie.
Podczas trzech sobotnich spotkań nasi uczniowie, młodsi i starsi, wraz
z rodzinami pokazali, że czas wspólnych zabaw z dziećmi na
lodowisku, w czas wolny od nauki szkolnej, jest nieoceniony.
Aktywistów i chętnych było wielu i wszyscy super się bawili!

SOBOTA REGIONALNA

twórczości
ludowej
Kaszub w praktycznej wersji. Chcemy, by wiedza
nie była tylko „suchą”
teorią, ale ciekawym
doświadczeniem
i
próbą sił dla każdego
ucznia. Podczas zajęć,
które odbyły się w
sobotnie,
wolne
od
nauki
przedpołudnia,
dzieci poznały tajniki
wyplatania z wikliny, szyły gałgankowe zwierzaczki i ozdabiały
drewniane przedmioty techniką decoupage. W planach, do
końca roku szkolnego, opiekunki mają jeszcze propozycję
malowania na szkle i haftowanie. Zapraszamy do udziału!
23 lutego 2015 roku w Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się
po raz drugi Festiwal Piosenki Romantycznej. Wśród laureatów
z naszej szkoły znaleźli się:
Dawid Migga, Kara
Filar ( III miejsce
ex aequo), Vanessa
Sakissian – II
miejsce, Magdalena
Mikulska za piosenkę
pt.”Thausand years”
I miejsce

W bieżącym roku szkolnym nauczycielki języka kaszubskiego w
Mostach, L. Sorn i A.Pająk, realizują projekt „Sobota Regionalna”.
W ramach tego projektu uczniowie mają możliwość poznania

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębogórzu
W szkolnym Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel -KOT oraz
Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Kocięta, Koty, Kocury”zorganizowanego przez Panią Katarzynę Talkowską laureatami
zostali: „MÓJ PRZYJACIEL-KOT”
I miejsce - Milena Stark Ib, II miejsce - Natalia Ptaszek Vb,
III miejsce - Paulina Bellgrau VI, wyróżnienie-Maja JaśniewskaNarbut Ia, wyróżnienie Jagoda Król IIa
„KOCIĘTA, KOTY, KOCURY”
I miejsce - Marta
Lipkowska IVa, II
miejsce - Zuzanna
Bar IIb,
III miejsce - Martyna
Stark Vb, wyróżnienie
- Milena Stark Ib,
wyróżnienie- Emil
Śliwka Vb. Wszystkim
uczestnikom
dziękujemy za
nadesłane prace.

II FESTIWAL PIOSENKI ROMANTYCZNEJ

23 lutego 2015 w Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się II
Festiwal Piosenki Romantycznej oraz został rozstrzygnięty
Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka Walentynowa”. Organizatorem
konkursu były nauczycielki szkoły w Dębogórzu - pani Magdalena
Piaseczna i pani Angelika Ptach.
Festiwal Patronatem Honorowym objął w tym roku Wójt Gminy
Kosakowo Jerzy Włudzik oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W festiwalu wzięło udział
26 solistów oraz 4 zespoły z terenu gminy Kosakowo i z poza
gminy.
Konkurs przebiegał w miłej, gorącej, serdecznej i romantycznej
atmosferze. Konferansjerem festiwalu był Pan Łukasz Kołak.

W przerwie przesłuchań konkursowych wystąpiła grupa taneczna
ze szkoły z Dębogórza.
Wyniki II
Festiwalu Piosenki
Romantycznej
W kategorii kl I-III
I miejsce – Izabela
Ptach - „Goniąc
kormorany”, II miejsce
– Beata Franiak „Laleczka z saskiej
porcelany”, III miejsce
– Maciej Kowalski
-„Puszek okruszek”
W kategorii kl IV-VI
I miejsce – ex aequo-Magdalena Mikulska (SP Mosty) „Thousand
years”- /Julia Okoń (SP 6)- „Matka”, II miejsce- Vanessa
Sarkissian- „Czas nie będzie na nas czekał”, III miejsce – ex
aequo –Klara Filar -„Only hope” / Dawid Migga- „Tak blisko”,
wyróżnienie- Julia Myszk- „Everybody”
W kategorii kl IV-VI piosenka kaszubska
I miejsce – Oliwia Kreft- „Wcyg od nowa”, II miejsce – Zuzanna
Polańska (SP Pogórze)- „Wcyg od nowa”
Wyróżnienie specjalne za osobowość sceniczną kl 4-6 otrzymał
Szymon Kowalski- „Nie jesteś sama”
W kategorii gimnazjum
I miejsce – duet Adrianna Czuryńska i Krzysztof Kreft -„9 crimes”;
„Potrzebny je drech”, II miejsce – Sara Muża „Gwiazda naszej
miłości” „Taczi od Se”
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne/dorośli
I miejsce- Natalia Modzelewska-„W niewoli snu”; „Wcyg od
nowa”, II miejsce- Karolina Mazur -„I have nothing”; „Wcyg od
nowa”,
Grand Prix Festiwalu- Dominika Eliasz- “Get here”; „Leno te”
Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy za rok!
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO
Na 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Dzień ten, ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO, jako światowe
święto różnorodności językowej i wielojęzycznej edukacji, ma na
celu zwrócenie uwagi na potrzebę troski o języki ojczyste, dbania
o ich rozwój i trwanie.
W przypadku Kaszubów i języka kaszubskiego ma to szczególne
znaczenie, jest to bowiem jedyny w Polsce język regionalny!
Według danych SIO Kuratorium Oświaty w Gdańsku w obecnym
roku szkolnym w szkołach podstawowych uczy się go dzieci 14110
dzieci, w gimnazjach – 2733 dzieci, w szkołach ponadgimnazjalnych
– 742 uczniów. W naszej szkole języka kaszubskiego uczy się 41
dzieci.

kówką. W sobotę w Pucku wyróżniający się zawodnicy rozegrali
mecz pokazowy, a ich koledzy i koleżanki ze szkół rywalizowali w
konkursach umiejętności koszykarskich. Tym samym zakończyła
się pierwsza, pilotażowa edycja programu „Powrót koszykówki do
szkół”. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku
szkolnym akcja będzie miała zasięg ogólnopolski.

III MIEJSCE W POWIECIE PUCKIM SIATKAREK
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOGÓRZU
Na 22 stycznia dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku w sali sportowej Szkoły Podstawowej

POWRÓT KOSZYKÓWKI DO SZKÓŁ
– RELACJA Z ZAKOŃCZENIA PROJEKTU
Blisko 200 dzieci z 12 pomorskich szkół podstawowych wzięło
udział w pierwszej, pilotażowej edycji programu „Powrót
koszykówki do szkół”. Zwieńczeniem akcji była impreza finałowa
w Pucku, w której udział wzięli koszykarze Trefla Sopot.
Organizatorem programu „Powrót Koszykówki do Szkół” było
Stowarzyszenie Trefl Pomorze, partnerem – Trefl Sopot, a
sponsorem – Fundacja KGHM Polska Miedź. Akcja realizowana była
od listopada w pomorskich szkołach podstawowych, w których
wcześniej nie funkcjonowało koszykarskie szkolenie.
Po trzech miesiącach treningów dzieci wzięły udział w
imprezie podsumowującej dotychczasową przygodę z koszy-

w Jastarni zorganizował XVI Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt „czwórek”.
W zawodach wystartowały cztery reprezentacje dziewcząt ze
Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Puckiego, grając między
sobą systemem „każdy z każdym” w jednej grupie do 25 punktów
w przypadku trzeciego seta do 15 punktów, zgodnie z przepisami
PZPS i regulaminem POSM w Pucku.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I. miejsce SP. Puck 6 6:1, II. miejsce SP. Jastarnia 5 5:3, III.miejsce
SP. Dębogórze 4 3:5, IV. miejsce SP. Gnieżdżewo 3 1:6
Gratulujemy naszym siatkarkom za wywalczenie III miejsca.
Należy wspomnieć, że miesiąc wcześniej w Mikołajkowym Turnieju
w Pucku dziewczęta zajęły II zaszczytne miejsce w Powiecie
Puckim.

SPORT
GKS Sztorm Mosty
7 marca już od godzin porannych w nowo oddanej hali
sportowej w Kosakowie odbywał się inauguracyjny turniej
piłki nożnej zorganizowany przez Wójta Gminy oraz
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty. W rozgrywkach
wzięło udział 6 zespołów juniorskich z rocznika 2002
i młodsi. Najlepszym bramkarzem okazał się Mateusz Mallek
ze Sztormu. Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” prowadzi
nabór do grup młodzieżowych piłki
nożnej. Informacje i zapisy u trenerów
poszczególnych roczników pod nr.
telefonów:
- Roczniki 2004/05
– tr. Paweł Formella, tel. 608 272 212
(sztormmosty2004.futbolowo.pl),
- Roczniki 2006/07 – tr. Michał Janiak,
tel. 792 815 847
(sztormmosty2006.futbolowo.pl),
- Roczniki 2008/09 – tr. Marek Hebel,
tel. 512 375 925
(sztormmosty2008.futbolowo.pl).
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X Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Puckiego „Kibol-Cup 2015” -Dębogórze
Wybudowanie wicemistrzem powiatu
W X edycji powiatowych mistrzostw
w futsalu „Kibol-Cup”, które odbyły
się 1 marca 2015 r. w Hali OPO
Cetniewo we Władysławowie, świeżo
upieczony mistrz ligi kosakowskiej –
Dębogórze Wybudowanie – wywalczyło
wicemistrzostwo powiatu puckiego. W
finale przegrało 2:4 z mistrzem ligi puckiej
– zespołem Bajadera. Również dwie
pozostałe drużyny z Gminy Kosakowo
znalazły się w ósemce najlepszych ekip
powiatu, ale ukończyły rozgrywki na
ćwierćfinałach: Dębogórze przegrało 1:2
w „bratobójczym” meczu z Dębogórzem Wybudowaniem, a Rewa – 0:1 z późniejszym zwycięzcą Turnieju – zespołem Bajadera.
Wszystkie wyniki dostępne są na stronie organizatora: cup.kibol.pl
Podczas otwarcia imprezy obecni byli m.in.: burmistrz Władysławowa Roman Kużel i prezes MKS Władysławowo Paweł Kortals; przywilej
dekorowania najlepszych na zakończenie Turnieju przypadł Wójtowi Gminy Kosakowo Jerzemu Włudzikowi. Imprezę tradycyjnie
prowadził Janusz Nowicki (redaktor naczelny miesięcznika „Ziemia Pucka.info” oraz portalu „Sportowe Kaszuby .pl”).

UKS Mosty na turnieju w Cetniewie
8 marca rocznik 2005 „UKS Mosty” uczestniczył w turnieju w Cetniewie, podczas którego zajął
I miejsce ! Zespół reprezentowali następujący zawodnicy: Leszczyński, Charytanowicz,
Padyjasek, Romanowski, Łukowicz, Sołkiewicz, Dambek, Drozd, Żmuda, Mączkowski. Młodzi
zawodnicy „UKS MOSTY” zdobyli również nagrody indywidualne: król strzelców - Kamil Drozd,
najlepszy bramkarz turnieju - Jakub Leszczyński najlepszy zawodnik - Piotr Romanowski

UDANE WYSTĘPY NAJMŁODSZYCH ZAWODNICZEK UKS LIDER DĘBOGÓRZE
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej był organizatorem Otwartych Mistrzostw
Trójmiasta w Minisiatkówce „2” Dziewcząt.Zawody odbyły się 28 lutego w Szkole
Podstawowej nr 85 w Gdańsku. W kategorii „2” wystartowało 39 zespołów (85
zawodniczek)
Drużyny UKS Lider Dębogórze zakończyły turniej na miejscach: 9. (Lider I), 11. (Lider III),
22-24. (Lider II) i 25-39. (Lider V i Lider IV).
Był to bardzo udany turniej, a zarazem pierwszy sprawdzian najmłodszych zawodniczek
UKS Lider Dębogórze. Przed dziewczętami Półfinał Północny Mistrzostw Województwa
Kinder + Sport. Życzymy awansu do Finałów.

HALOWE MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ W LEKKIEJ ATLETYCE
Dnia 24.02.odbyły się w Pucku pierwsze w tym sezonie zawody lekkoatletyczne „ HALOWE MISTRZOSTWA ZIEMI PUCKIEJ W LEKKIEJ
ATLETYCE ‘’. Gminę KOSAKOWO godnie reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Młodzi lekkoatleci z Pogórza zajęli
w klasyfikacji medalowej 2 miejsce tuż za zespołem z Pucka zostawiając w pokonanym polu aż 9 reprezentacji szkolnych. Łącznie
wywalczyli 6 medali : 2 złote ( Damian Fos -300 m, sztafeta 4x200m: Fos, Hildebrandt, Iwicki, Romanow ), 2 srebrne ( Kaja Kowalczyk300m, sztafeta 4x200m: Pokorny,Rybińska,Bieszk, Kowalczyk ), 2 brązowe (Julia Rybińska- 300m, Patryk Romanow-600m ) .Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów .

WOJEWÓDZKIE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE Z CYKLU „ ENERGA ATHLETIC CUP ‘’
29.02. na hali GOSiR w Gdyni odbyła się pierwsza edycja zawodów lekkoatletycznych Województwa
Pomorskiego z cyklu Energa Athletic Cup . Do rywalizacji stanęło ponad 180 lekkoatletek
i lekkoatletów z ośrodków w: Gdyni, Karsinie, Osiecznej, Wilczętach, Sopocie, Pinczynie, Mikołajkach
Nadmorskich, Lubichowie i Kaliskach . Naszą gminę reprezentowali lekkoatleci z dynamicznie
rozwijającego się klubu ULKS SKOCZEK POGÓRZE.W kategorii szkół gimnazjalnych złote medale
zdobyli: ALEKSANDRA JACHOREK w skoku w dal i PATRYK KRAUSE w pchnięciu kulą, a w kategorii
szkół podstawowych srebrny medal wywalczył MACIEJ KACZOROWSKI w skoku w dal. Ponadto
miejsca finałowe zajęli: Blanka Zapora, Alicja Pacholska, Ola Trocka i Olaf Biliński. Medale wręczała
MISTRZYNI ŚWIATA w skoku o tyczce ANNA ROGOWSKA .Wszyscy podopieczni trenera Wojciecha
Niemkiewicza otrzymali pamiątkowe koszulki sponsora a laureaci medale. Gratulujemy osiągniętych
wyników zawodnikom ULKS SKOCZEK POGÓRZE.

VIII Rajd pieszy, rowerowy i nordic-walking
W sobotę 18 kwietnia br. odbędzie się tradycyjny Rajd pieszy, rowerowy i nordic-walking. To będzie już ósma edycja tej imprezy
promującej zdrowy tryb życia. Start – o godz. 10:00 sprzed Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie; zakończenie – około godz. 12:00
przy budynku Referatu ds. Kultury i Sportu w Rewie, grill i losowanie nagród dla uczestników rajdu.
Więcej informacji, wraz z Regulaminem i Kartą zgłoszenia, można znaleźć na stronie RKiS-u (rkis.kosakowo.pl). Wszelkie pytania zadawać
można drogą mailową (rkis@kosakowo.pl) lub telefoniczną (tel.: 58 620 06 95).
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DATA

Śr, 01.04.2015

AKTUALNOŚCI

GODZ.
09:00

Śr, 01.04.2015
Cz, 02.04.2015

–

Cz, 02.04.2015

20:00

Cz, 09.04.2015

17:00

So, 11.04.2015

17:00

N, 12.04.2015

07:00

Wt, 14.04.2015

09:00

So, 18.04.2015

10:00

N, 19.04.2015

12:00

KALNEDARZ IMPREZ KWIECIEŃ/ MAJ 2015
NAZWA IMPREZY

Sprawdzian szóstoklasisty
18. kolejka V ligi:
Wisła Steblewo – Sztorm Mosty
Wiosenna przerwa świąteczna:
02.04.2015 – 07.04.2015

ORGANIZATOR

Szkoły w Gminie Kosakowo

Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Boisko w Steblewie

–

Szkoły w Gminie Kosakowo

Chór Morzanie,
Proboszcz Parafii
w Pierwoszynie

Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Św. w Pierwoszynie

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Requiem Bernarda Stielera w X rocznicę
śmierci Jana Pawła II
Wernisaż wystawy malarskiej Marii Michalskiej
(wystawa do 05.05.2015)
19. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – Wietcisa Skarszewy
Wybory na sołtysów w Gminie Kosakowo
XIII Turniej Wiedzy i Sprawności dla klas
VI SP i I Gimnazjum „Gimnazjada 2015”
VIII Rajd Pieszy, Rowerowy i Nordic Walking
20. kolejka V ligi:
Portowiec Gdańsk – Sztorm Mosty
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
„Wyspa surykatek” – premiera

MIEJSCE

Szkoły w Gminie Kosakowo

Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Boisko w Kosakowie

Wójt Gminy

Lokale wyborcze na terenie
Gminy
Hala Sportowa
w Kosakowie
Trasa z Pierwoszyna do Rewy

Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Boisko w Gdańsku

Wójt Gminy,
Teatr Młodzieżowy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Komisje wyborcze
Gimnazjum w Kosakowie

Pt, 24.04.2015

18:00

So, 25.04.2015

09:30,
17:00

Święto Patrona Wsi Kazimierz:
Msza Święta w Rumi (9:30), Nieszpory przy Kapliczce
i uroczystość w Świetlicy Sołeckiej w Kazimierzu (17:00)

Wójt Gminy,
Sołtys Kazimierza,
Rada Sołecka

Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Św. w Rumi,
Kapliczka i Świetlica
w Kazimierzu

So, 25.04.2015
– N, 26.04.2015

10:00

Regaty Otwarcia Sezonu

Yacht-Club Rewa

Zatoka w Rewie

So, 25.04.2015

16:00

Cz, 30.04.2015

9:00

So, 02.05.2015

17:00

Pt, 08.05.2015

12:30

So, 09.05.2015

11:00

So, 09.05.2015

16:00

N, 10.05.2015

07:00

Wt, 12.05.2015

09:00

Pt, 15.05.2015

17:00

So, 16.05.2015

10:00

So, 16.05.2015

17:00

Cz, 21.05.2015

18:00

So, 23.05.2015
So, 30.05.2015

17:00

N, 31.05.2015

12:00

21. kolejka V ligi:
Stolem Gniewino – Sztorm Mosty
Mistrzowie Sportu Klas I-III
VI Bieg Ekologiczno-Przyrodniczy
22. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – Błyskawica Reda Rekowo
70. Rocznica zakończenia
II wojny światowej w Europie
Otwarcie sezonu żeglarskiego
23. kolejka V ligi:
Orzeł Trąbki Wielkie – Sztorm Mosty

Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Boisko w Gniewinie

SP w Pogórzu
ZS-PiSSM w Dębogórzu

Hala Sportowa w Pogórzu
ZS-PiSSM w Dębogórzu

Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Boisko w Rekowie

Yacht-Club Rewa

Pomnik Żołnierzy WP i AR,
Kwatera w Kosakowie
Przystań w Rewie

Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Boisko w Trąbkach Wielkich

Wybory prezydenckie

Komisje wyborcze

Lokale wyborcze na terenie
Gminy

III Festiwal Piosenki Musicalowej i Filmowej

Wójt Gminy,
Gimnazjum w Kosakowie

Dom Kultury w Pierwoszynie

Wójt Gminy, Biblioteka
w Kosakowie

Dom Kultury w Pierwoszynie

Wójt Gminy,
LKS Puck
Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Pętla autobusowa
w Mechelinkach
Boisko w Kosakowie

Wójt Gminy, CK Gdynia,
Teatr Młodzieżowy
Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Centrum Kultury w Gdyni

Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Boisko w Kosakowie

Wójt Gminy,
Szkoły w Gminie Kosakowo

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

Wieczór Poetycki z okazji 250-Lecia Teatru Publicznego
w Polsce, Konkursy: Recytatorski oraz Poetycki
„Theatrum Mundi” w ramach Tygodnia Bibliotek
XVIII Biegowe GP Powiatu Puckiego
o Puchar Starosty (etap 2 z 7)
24. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – KS Kamienica Królewska
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa
25. kolejka V ligi:
Orkan Rumia – Sztorm Mosty
26. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – Olimpia Gdańsk Osowa
Gminny Dzień Dziecka

Wójt Gminy

Boisko w Rumi

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas:
Ś.p.
Irena Brunath z Dębogórza, lat 90
Genowefa Mickiewicz z Dębogórza lat 66
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

UWAGA MIESZKAŃCY !
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W dniach 21.03 - 28.03.2015 r. Komunalny Związek
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje dla
mieszkańców gminy Kosakowo objazdową zbiórkę
odpadów niebezpiecznych (OZON).
W trakcie zbiórki Mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać
odpady niebezpieczne, takie jak:
OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 21.03.2015









sprzęt elektryczny i elektroniczny (do rozmiarów TV)
resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników
środki ochrony roślin i owadobójcze
zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje
przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry
przełączniki, baterie i akumulatory

POSTOJE PRZY SZKOŁACH
PIĄTEK 27.03.2015

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 28.03.2015

9:00 Suchy Dwór
ul. Reja/Kruczkowskiego

9:00 – 09:40 Pogórze
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15

9:00 Pierwoszyno
ul. Kaszubska (przy boisku)

9:30 Pogórze
ul. Słowackiego/Majakowskiego

9:50 – 10:30 Kosakowo
Gimnazjum, ul. Żeromskiego 11

9:30 Mosty
ul. Bukowa/Wiązowa

10:00 Pogórze
ul. Modrzejewskiej

10:40 – 11:20 Dębogórze Zespół
Szkolno-Przedszkolny ul. Pomorska 30

10:00 Mosty
ul. Ogrodowa (przy sklepie)

10:30 Kosakowo
ul. Nad Stawem

11:00 - 11:20 Mosty
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 16

10:30 Mechelinki
ul. Szkolna 25 (przy sklepie)

11:00 Dębogórze (Gminny Ośrodek
Kultury), ul. Pomorska18

11:00 Rewa
ul. Helska

11:30 – 12:00 Kazimierz
ul. Św.Marka 7

11:30 Rewa
ul. Morska/Sieciowa

Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.
Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej oraz rolniczej.
Odpadów niebezpiecznych możemy
pozbywać się także na co dzień,
oddając je nieodpłatnie do punktów
zbiórki odpadów niebezpiecznych
tzw. (PZON), m.in.:

PZON w Rumi (siedziba PUK)
ul. Dębogórska 148
otwarty jest:
- poniedziałek-piątek 10:00-18:00
- soboty 10:00-15:00

PZON w Gdyni
ul. Żeliwna 3
otwarty jest
- worki i czwartki 14:00-17 00
- soboty 11:00-15:00

Ponadto, pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, handlowych, Urzędzie Gminy.
Pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw ustawione są w Przychodni w Kosakowie oraz w aptekach:
 „SERDECZNA” i „MULTIAPTEKA”, Kosakowo
 „APTEKA W SUCHYM DWORZE” i „PRZY KLINICE”, Suchy Dwór
 „REMEDIUM”, Pogórze
Więcej informacji na temat punktów, w których oddać można odpady niebezpieczne dostępnych jest na stronie
www.kzg.pl/gospodarka odpadami/postępowanie z poszczególnymi rodzajami odpadów.
Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz świetlówek sprzedawca (detaliczny i
hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej, niż sprzedany nowy tego samego rodzaju.
KONTAKT
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.www.kzg.pl
gospodarka
odpadami:
dgo@kzg.pl, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl
gospodarka
odpadami:
58(58)
624624
6666
11,11,
dgo@kzg.pl
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl
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„Gmina Kosakowo są takie miejsca, są tacy ludzie…”
Sebastian Draga jest mieszkańcem gminy Kosakowo, Dębogórza, od dziewięciu lat. Z czasem włączył się
w życie lokalnej społeczności. Jest członkiem rady sołeckiej wsi Dębogórze. Z wybrzeżem związany jest od czasu
rozpoczęcia studiów w Akademii Marynarki Wojennej, obecnie oficer Marynarki Wojennej.
Największą pasją Pana Sebastiana jest historia, którą
interesuje się praktycznie od zawsze. Od kilkunastu lat stara
się jednak swoją pasją zarazić także i innych przedstawiając ją
w sposób jak najbardziej przyjazny i czytelny. Jest członkiem
grup rekonstrukcji historycznych, działa także w fundacji Invenire
Salvum promującej historię Polski.
W ramach swojej działalności bierze udział w rekonstrukcjach i uroczystościach historycznych na terenie
całego kraju, jednakże głównym obszarem jego działalności
pozostaje Pomorze, w tym i nasza gmina. Jest pomysłodawcą
i organizatorem licznych rekonstrukcji zorganizowanych między
innymi w Wielkopolsce, na Westerplatte, w Stężycy czy też
już kilkukrotnie na terenie sołectwa Dębogórze.
Współorganizował i aktywnie uczestniczył w rekonstrukcjach
zorganizowanych przez gminę w Mechelinkach. Z jego
inicjatywy na terenie gminy kilkukrotnie gościli autorzy
popularnego programu „Było nie minęło”. We współpracy
z UM Gdańsk zorganizował i prowadził „Miasteczko Historii”.
Jest autorem kilkunastu artykułów związanych z historią
najnowszą. Współpracuje z Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum II Wojny Światowej uczestnicząc zarówno
w realizowanych przez nich przedsięwzięciach jak i aktywnie wzbogacając ich zbiory. Posiada kolekcję pamiątek
i fotografii związanych z Wrześniem 1939 roku, w tym i z Lądową Obroną Wybrzeża, którą między innymi zaprezentował
w ubiegłym roku w Dębogórzu.
Docenieniem
znajomość
historii
przez Pana Sebastiana oraz jego zdolności
organizacyjnych było zaproszenie go do
prac przy kilku najważniejszych produkcjach
filmowych ostatnich lat. Pełnił on rolę
konsultanta do spraw militarnych i pojazdów
zabytkowych przy takich produkcjach jak,
„Czarny Czwartek”, „Tajemnica Westerplatte”,
„Wałęsa”, „Miasto 44” czy „Czas Honoru”.
Obecnie oprócz swojej codziennej
działalności, pracuje intensywnie nad ideą zorganizowania mobilnej wystawy poświęconej
walkom na Kępie Oksywskiej w 1939. Planowana
prezentacja wystawy to 19.09.2015 na terenie
gminy Kosakowo. Już dziś zapraszamy.
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