Nr 04/2015
Kosakowo
Kwiecień 2015r.

31 maja
GODZ.
12:00-16:00

R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O
– W BIULETYNIE –

GMINNY DZIEŃ DZIECKA ZAPROSZENIE

Wyjątkowe atrakcje czekają na dzieci z Gminy Kosakowo
na Gminnym Dniu Dziecka,
organizowanym przez Wójta Gminy Kosakowo oraz Szkoły Gminy Kosakowo
31 maja 2015 r. na placu przy ul. Żeromskiego w Kosakowie
od godz. 12:00 do godz. 16:00.
Wir zabawy rozpocznie profilaktyczny spektakl Sieciaki – w kabaretowej i interaktywnej
formie. Skrzacie tańce- hulańce nauczą podstawowych kroków do największych tanecznych hitów, a gigantyczne plenerowe gry planszowe przyciągną zapewne całe rodziny.
W programie nie zabraknie również licznych zabaw oraz konkursów, konkurencji sportowych
przygotowanych przez nauczycieli ze szkół, a także wielkich dmuchańców. Wstęp wolny.

Wybory prezydenta RP - str. 2
Odbiór odpadów
wielkogabarytowych - str. 7
Otwarcie kompleksu
sportowego w Kosakowie - str. 9
Z życia szkół - str. 12-15
Sport - str. 17

Spotkanie Wójta Gminy Kosakowo z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego
W związku z podjętą procedurą sporządzania Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego oraz zaplanowanym na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego, rozpatrzeniem
złożonych do Planu wniosków, Wójt gminy Kosakowo ponownie zwrócił się
do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz wszystkich Członków Zarządu
Województwa Pomorskiego o nieuwzględnienie wniosku formalnego złożonego przez Grupę Kapitałową, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
S.A., dotyczące planowanego przedsięwzięcia - gazociąg lądowo-morski
z punktem przeładunkowym gazu ziemnego ze statków na Zatoce Puckiej
do Podziemnego Magazynu Gazu ‘Kosakowo” w gminie Kosakowo.
W dniu 21.04.br. Wójt gminy spotkał się z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem oraz złożył pismo, w którym kolejny raz zwrócił uwagę na zdecydowany sprzeciw Mieszkańców gminy Kosakowo wobec wymienionej inwestycji,
wyrażony w Referendum Gminnym przeprowadzonym w dniu 24.11.2013r.
Wójt Gminy, złożył w stosownym czasie wnioski do Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego zawierające m. in.:
- konieczność budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej OPAT,
- uwzględnienie budowy ul. Derdowskiego, z nadaniem jej rangi drogi wojewódzkiej lub powiatowej, łączącej dwa powiaty, gdyński i pucki,
- uwzględnienie w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego wyniku referendum gminnego, sprzeciwiającego się ekspansywnej rozbudowie KPMG Kosakowo oraz przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w sąsiedztwie terenów zabudowanych,
- konieczność modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków – Dębogórze, w celu ograniczenia uciążliwości,
- konieczność umocnienia kanału zrzutowego wraz z odwodnieniem i przywrócenie Zagórskiej Strudze funkcji retencyjnej.
Marszałek Województwa Pomorskiego zadeklarował, że wystąpienie Wójta Gminy Kosakowo w sprawie nieuwzględnienia
wniosku PGNiG do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego zostanie przedstawione na Zarządzie Województwa Pomorskiego w dniu 21.04.br., podczas rozpatrzenia złożonych wniosków. Marszałek wystąpił również
z inicjatywą kolejnego, wspólnego spotkania z przedstawicielami PGNiG.

AKTUALNOŚCI

Wybory sołeckie – na kadencję 2015-2019 r.
KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie dla przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Kosakowo
zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015r.
z dnia 15 kwietnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów sołtysów
Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie informuje, że w terminie wynikającym z Kalendarza Wyborczego dla przeprowadzenia
w Gminie Kosakowo wyborów sołtysów zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015r. nie wniesiono do Gminnej Komisji
Wyborczej protestów przeciwko ważności wyborów.
W związku z powyższym wybory są ważne, a na sołtysów zostali wybrani: Sołectwo Dębogórze – Józef Melzer, Sołectwo
Dębogórze Wybudowanie – Bożena Wolf – Sobieralska, Sołectwo Kazimierz – Jadwiga Wrzałek, Sołectwo Kosakowo –
Andrzej Śliwiński, Sołectwo Mechelinki – Sabina Doering, Sołectwo Mosty – Alina Merchel, Sołectwo Pierwoszyno – Ewa
Purska, Sołectwo Pogórze – Antoni Strzelec, Sołectwo Rewa – Marcin Kopitzki, Sołectwo Suchy Dwór – Bożena Roszak.
Przewodnicząca Gminnej Komisji /-/ Wiktoria Śliwińska
Z protokołami sołeckich komisji wyborczych, protokołem zbiorczym Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie oraz frekwencją
w wyborach sołtysów 12.04.2015r. można się zapoznać na www.bip.kosakowo.pl zakładka Sołectwa.
W następnym numerze biuletynu gminnego wyniki wyborów do rad sołeckich, które odbywają się na Zebraniach Wiejskich
w poszczególnych sołectwach w dniach 17.04. – 30.04.2015r.

Uchwały podjęte na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 26 marca 2015 roku
1. Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo NrLXVI/50/2002 z dnia 28 czerwca 2002
roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom powstałym w Gminie Kosakowo.
2. Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 193/75 obręb
Mechelinki Gmina Kosakowo.
3. Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2015 roku.
4. Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych na terenie kraju.

WYBORY PREZYDENTA RP – 10 MAJA 2015 r.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą
w godzinach od 7:00 do 21:00.
LOKALE WYBORCZE (głosowanie w stałych obwodach głosowania)
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
/miejscowości, ulice/

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,
tel. 606731 942

2

Mosty, ul. Akacjowa, Brzozowa, Jałowcowa, Konwaliowa, Leśna,
Leśna Osada, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna,
Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa,
Mosty, ul. Berberysowa, Cisowa, Cyprysowa, Deszczowa, Dębowa,
Gdyńska – od nr. 15 nieparzyste i od nr. 24 parzyste, Hebanowa,
Jaworowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Karmelowa, Kameliowa, Kasztanowa,
Księżycowa, Leszczynowa, Limbowa, Lipowa - od nr. 21 nieparzyste
i od nr. 24 parzyste, Łąkowa, Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa,
Morwowa, Motylkowa, Spacerowa, Sekwojowa, Spokojna, Okrężna,
Olchowa, Przemysłowa, Rodzynkowa – nr. nieparzyste, Rozmarynowa,
Sadowa, Wichrowa, Waniliowa, Wałowa – nr. nieparzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mostach Hala Sportowa
ul. Szkolna 16,
81-198 Mosty,
tel. 661177 519

2
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3

Rewa

Punkt Informacji Turystycznej
w Rewie,
ul. Morska 56,
81-198 Rewa
tel. 58620 06 95

4

Pierwoszyno

Gminny Dom Kultury
w Pierwoszynie
ul. Kaszubska 11 ,
81-198 Pierwoszyno
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
tel. 664736 845

5

Sołectwo Kosakowo

Biblioteka Publiczna Gminy
Kosakowo
ul. Fiołkowa 2 A
81-198 Kosakowo
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
tel. 58735 46 56

6

Dębogórze
Dębogórze-Wybudowanie
Kazimierz

7

Pogórze

Szkoła Podstawowa w Pogórzu
ul. Szkolna 15,
81-198 Pogórze
lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
tel. 504477592

8

Suchy Dwór

Świetlica Sołecka w Suchym
Dworze, ul. Jana Chryzostoma
Paska 6, 81-198 Suchy Dwór
Tel. 608636 149

Szkoła Podstawowa w Dębogórzu
ul. Pomorska 30,
81-198 Dębogórze
Tel. 668871 998

I n f ormacje dodatkowe
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić
pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do
Urzędu Gminy/Miasta do dnia 4 maja 2015 r. (poniedziałek)
- termin przedłużony.
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby
w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów
głosowania korespondencyjnego w kraju.

Przed wydaniem karty do glosowania komisja sprawdza
tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub
innego dokumentu z fotografią.
Zapewniamy dowóz osób niepełnosprawnych do lokali
wyborczych – należy to zgłosić wcześniej w dniu glosowania
telefonicznie na nr 58660 43 14.
Informacja w sprawie spisu wyborców u p. Aurelii
Brzozowskiej - Dampc, pok. Nr 5, tel. 58660 43 14.
Więcej informacji nt. wyborów w Gminie Kosakowo na
www.kosakowo.pl link WYBORY PREZYDENTA RP.

Sprawiedliwości stało się zadość
Otrzymaliśmy już uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 5 marca 2015r., w którym sąd
postanowił zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że stwierdził ważność wyboru Jerzego Henryka Włudzika
na wójta Gminy Kosakowo.
Sąd nie kwestionował rzetelności i uczciwości pracy członków obwodowej komisji wyborczej nr 5 i uznał, że twierdzenia
wnioskodawcy (Henryka Palczewskiego) były wyłącznie gołosłownymi i subiektywnymi spekulacjami ich autora.
Uzasadnienie sądu apelacyjnego jest obszernym 16 stronnicowym dokumentem, z którym w całości można się zapoznać
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na www.bip.kosakowo.pl zakładka „Inne”.
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OGŁOSZENIE
o ponownym 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 Nr XXXV/95/2012 z dnia 5
grudnia 2012;
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o
ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany studium będzie ponownie wyłożony w
dniach od 7.05.2015r. do 5.06.2015r. 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 nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26.06.2015r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany
Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.05.2015r.
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
wsprawie 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.
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
wnieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2015r.
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

Ogłoszenie o wyłożenie planu
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., nr 110, poz. 647 ze.
zm.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Kosakowo z dnia
24.11.2011r. , Nr XVII/106/2011;
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu:
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Pogórze gm. Kosakowo
w rejonie ulic Kościuszki i Wiejskiej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Projekt planu udostępniony będzie w dniach od
07.05.2015r. do 5.06.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy
Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, p. nr 7 na parterze oraz na
stronie internetowej www.bip.kosakowo.pl/ogłoszenia.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organi-zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19.06.2015r.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu
rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy
Kosakowo (I piętro) w dniu 11.05.2015r. o godz. 16.00.
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

4

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 miejscu i czasie
wyłożenia projektu do publicznego wglądu można zapoznać
się z niezbędną dokumentacją tj. projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą
oddziaływania na środowisko do tego planu.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu 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
wnieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2015r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz 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

AKTUANOŚCI

WÓJT GMINY KOSAKOWO OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W GMINIE KOSAKOWO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO
OPIS NIERUCHOMOŚCI :
Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie gminy Kosakowo, graniczące z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi,
w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2015 o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego
69 (I piętro) odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny
wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 8 maja 2015 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo BS RUMIA 65 8351 0003
0000 1267 2000 0040 i okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej następujących dokumentów :
1. Dowód osobisty
2. notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście
a osoby prowadzące działalność gospodarczą na cel związany z prowadzoną działalnością, dodatkowo :
aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego
ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej ( wypisy
i zaświadczenia aktualne tj wystawione max do 6 miesięcy przed terminem przetargu )
3. w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego
majątku – przedłożenie pisemnie wyrażonej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, z notarialnym
poświadczeniem podpisu
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Dodatkowo nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy w
formie aktu notarialnego i koszty sądowe.
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu powiększona o 23 % podatek VAT płatna jest do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 występuje las iglasty. Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym staraniem
nabywcy nieruchomości. Dla działek nr 8/1 i 7/40 ,8/2 i 7/41, 8/3 i 7/42, 8/4 i 7/43, 8/5 i 7/44 ustanowiono nieodpłatne
i nieograniczone w czasie prawo przejazdu i przechodu oraz prowadzenia infrastruktury technicznej po działce nr 7/22
zapisanej w księdze wieczystej GD2W/00051014/7.
Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu 7 maja 2015 o godzinie 10:00. Miejsce spotkania Urząd Gminy
Kosakowo Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 107 godzina 10.00.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod
nr telefonu 58 660-43-35 lub osobiście w pokoju nr 107 Urzędu Gminy Kosakowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
na www.bip.kosakowo.pl w menu Przetargi nieruchomości i Urząd Gminy Referat ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów.
Wykaz nieruchomości strona 6

CENY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN
Zgromadzenie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, w trakcie posiedzenia
przedstawicieli 14 gmin w dniu 25 marca 2015 r.,
zarekomendowało gminom tworzącym Związek, aby
w 2015 r. nie podnosić cen biletów komunikacji
miejskiej ważnych na obszarze tych gmin oraz cen
biletów metropolitalnych. Warto podkreślić, że ostatnia
podwyżka cen biletów w komunikacji komunalnej,
w tym biletów metropolitalnych, miała miejsce w 2012 r.
Od tego czasu ceny biletów nie uległy zmianie.

Decyzja wynika z faktu, iż zależy Gminom na tym, żeby
jak najwięcej osób korzystało z transportu zbiorowego
i aby udział tego
transportu w obsłudze
potrzeb przewozowych
nie zmniejszał się na
korzyść
samochodu
osobowego.
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE
I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w dniu 14 maja 2015r.
Oznaczenie
nieruchomości działka nr

Powierzchnia

KW

Obręb

1/1

1005

GD2W/00018041/2

Kosakowo

1/3

1005

GD2W/00018041/2

Kosakowo

1/4
1/8

1018
1017

GD2W/00018041/2
GD2W/00018041/2

Kosakowo
Kosakowo

1/26
1/30

1069
1360

GD2W/00018041/2
GD2W/00018041/2

Kosakowo
Kosakowo

8/1
7/40

165
640

GD2W/00018041/2
GD2W/00048617/2

8/2

194

7/41

609

8/3

228

7/42

576

8/4

263

7/43

541

8/5

301

7/44

503

406/2

Przeznaczenie
w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Kosakowo

Cena 1 m2
ustalona przez
biegłego
i Wójta Gminy
Kosakowo
w zł

Cena ustalona
przez Wójta
Gminy Kosakowo
jako cena
wywoławcza

58.U,MN - teren zabudowy
usługowej nieuciążliwej,
występującej samodzielnie lub
z mieszkaniem

157,94

Minimalne
postąpienie
1% ceny
wywoławczej
zaokrąglonej
w górę do
pełnych
dziesiątek
złotych

Wadium
10% ceny
wywoławczej
z
zaokrągleniem
w górę do
pełnego
złotego

157.700,00

1.580,00

15.770,00

157,94

157.700,00

1.580,00

15.770,00

157,94
157,94

160.800,00
160.800,00

1.610,00
1.610,00

16.080,00
16.080,00

157,94
157,94

167.300,00
214.800,00

1.680,00
2.150,00

16.730,00
21.480,00

Kosakowo
Kosakowo

146,32

117.800,00

1.180,00

11.780,00

GD2W/00018041/2
GD2W/00048618/7

Kosakowo
Kosakowo

146,32

117.500,00

Działki nr 8/1
i 7/40
zbywane jako
jedna
nieruchomość
o pow. 805 m2
Działki nr 8/2
i 7/41 zbywane jako jedna
nieruchomość
o pow. 803 m2

1.180,00

11.750,00

GD2W/00018041/2
GD2W/00048622/8

Kosakowo
Kosakowo

146,32

117.600,00

1.180,00

11.760,00

GD2W/00018041/2
GD2W/00048623/5

Kosakowo
Kosakowo

146,32

117.600,00

Działki nr 8/3
i 7/42 zbywane
jako jedna nieruchomość
o pow. 804 m2
Działki nr 8/4
i 7/43 zbywane
jako jedna nieruchomość
o pow. 804 m2

1.180,00

11.760,00

GD2W/00018041/2
GD2W/00048624/2

Kosakowo
Kosakowo

146,32

117.600,00

1.180,00

11.760,00

1070

GD2W/00002823/3

Dębogórze

88,66

94.900,00

950,00

9.490,00

407/3

836

GD2W/00002823/3

Dębogórze

22URO – teren usług,
ogrodnictwo, obsługa rolnictwa
i leśnictwa, bazy zieleni,
dopuszcza się mieszkania
związane z działalnością
gospodarczą

Działki nr 8/5
i 7/44 zbywane
jako jedna nieruchomość
o pow. 804 m2

88,66

74.100,00

750,00

7.410,00

16

184

GD2W/00019373/5

Pierwoszyno

21MN-teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

208,02

38.300,00

działka może być
zagospoda- rowana
z nieruchomością przyległą

390,00

3.830,00

105/7

23

GD2W/00018437/5

Mechelinki

275,55

6.300,00

działka może być
zagospoda- rowana
z nieruchomością przyległą

70,00

630,00

81/51

358

GD2W/00052480/1

Pogórze

07 USd – usługi rekreacji
indywidualnej – zabudowa
letniskowa. Wyklucza się
zabudowę mieszkaniową
40 U – teren zabudowy
usługowej

290,57

104.000,00

1.040,00

10.400,00

56.MN - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej, bliźniaczej
62.U,MN – teren zabudowy
usługowej nieuciążliwej,
występującej samodzielnie lub
z mieszkaniem

7. MN – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
(działki 7/40-7/44 oraz 8/1-8/5 )

UWAGI

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KOSAKOWO
UWAGA!
UWAGA!odpadów komunalnych od 27 marca 2015 r.
Zmiana Harmonogramu odbioru zmieszanych
dotyczy nazwodbioru
ulic i miejscowości
które zapisano
powiększoną
czcionką.
ZmianaZmiana
Harmonogramu
zmieszanych odpadów
komunalnych
od 27 marca
2015 roku.
Reszta
harmonogramu
pozostaje
bezpowiększoną
zmian.
Zmiana dotyczy
nazw ulic
i miejscowości które
zapisano
czcionką.
Reszta harmonogramu pozostaje bez zmian.

Poniedziałek
Rewa
Mosty ulice:
Cisowa , Wałowa, Miłorzębowa, Jaworowa, Morwowa, Magnoliowa, Jarzębinowa, Olchowa, Limbowa,
Łąkowa, Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa, Kameliowa, Wichrowa
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
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
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 Bukowa, Cyprysowa, Hebanowa, Sadowa, Sekwojowa, Wiązowa, Widokowa,
Suchy Dwór
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
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

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

PLASTIK

MAKULATURA

Miejscowość

SZKŁO

BIODEGRADOWALNE

Dzień odbioru - czwartek

Dębogórze
Dębogórze Wybudowanie
Kazimierz
Kosakowo – Złote Piaski
Mosty
Rewa

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.,

Mechelinki
Kosakowo
Pierwoszyno
Pogórze
Suchy Dwór

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
08.04.2015r., 21.04.2015r., 19.05.2015r., 30.06.2015r., 28.07.2015r., 25.08.2015r.,
22.09.2015r., 06.10.2015r., 20.10.2015r., 03.11.2015r., 17.11.2015r., 01.12.2015r.,
15.12.2015r., 29.12.2015r.,

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENU GMINY KOSAKOWO
PONIEDZIAŁEK
25 MAJ 2015 ROKU

(SUCHY DWÓR; KAZIMIERZ; DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE; POGÓRZE; DĘBOGÓRZE)
ŚRODA
27 MAJ 2015 ROKU

(REWA; MOSTY; MECHELINKI; PIERWOSZYNO; KOSAKOWO)
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:

+
Szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany, armatura łazienkowa, lustra, duże AGD, ramy okienne, drzwi, lampy,
karnisze, kanistry + opony

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 700 w dniu odbioru lub dzień wcześniej!
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Otwarcie kompleksu sportowego Gimnazjum
z halą sportową i pływalnią
Informujemy Państwa, że trwają prace wykończeniowe pływalni, ostatniego elementu kompleksu sportowego
przy gimnazjum w Kosakowie. W dniu 1 czerwca br. o godz. 10.00 odbędzie się uroczyste otwarcie całego obiektu.
Dzięki nowej inwestycji, szkoła jak i społeczność gminy zyskały szerokie zaplecze sportowe m.in. halę sportową
z boiskiem do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa ziemnego czy badmintona. Dodatkowo, gimnazjum posiada
boisko terenowe typu Orlik, z bieżnią o czterech torach na 100 metrów, skocznią w dal i wzwyż oraz torem do pchnięcia kulą.
Pływalnia (sześć torów pływackich) wraz z kompleksowym wyposażeniem sanitarnym dostępna będzie dla wszystkich
uczniów naszej gminy w ramach zajęć dydaktycznych. O szczegółach związanych z zasadami korzystania mieszkańców
z nowej pływalni poinformujemy Państwa w Biuletynie Gminnym oraz na stronie internetowej www.kosakowo.pl.

EKOMARINA MOSTY
W dniu 08.04.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. projektu
ekologicznej mariny na podmokłych łąkach wokół Mostów
i Rewy zwane pod nazwą „Nowa Holandia”. W skład zespołu
wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy Kosakowo oraz inicjatorzy projektu – Stowarzyszenie Inicjatywa Marina „Nowa
Holandia”.
Podczas spotkania P. Marek Lis omówił główne założenia
swojego projektu. Opracowano harmonogram prac obejmujący m.in. prace planistyczne, inwentaryzację gruntów
oraz cieków wodnych. Omówiono także kwestie związane
z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, kreowaniem
wizerunku, aktywizacji zawodowej młodych ludzi oraz
koordynacji działań poza mariną.
Projekt otrzymał nową nazwę „Ekomarina Mosty”.

90 urodziny
Życzenia zdrowia i szczęścia składamy Pani
Helenie Karsznic z Mostów, która obchodziła
swoje 90.urodziny. Jak zwykle pamiętaliśmy.
Z tej wyjątkowej okazji jubilatkę odwiedzili
wójt oraz Sołtys Alina Marchel.
Były życzenia, kwiaty oraz kosz słodkości.
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Z ŻYCIA
SOŁECTW

wydarzenia
kulturalne

Dębogórze
ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI W sobotę 23 maja o godzinie 10.00
przy stawie obok Domu Kaszubskiego
w Dębogórzu odbędą się Zawody
Wędkarskie dla dzieci. Regulamin
zawodów dostępny jest na stronie
sołeckiej wsi Dębogórze: www.
debogorze.pl. Organizatorzy: Wójt
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik oraz
Prezes
Stowarzyszenia
Sołtysów
Gminy Kosakowo i Sołtys Dębogórza
Józef Melzer.

Pogórze
Sołtys Pogórza Antoni Strzelec,
zachęca
mieszkańców
wsi
do
przesłania swojego adresu e-mail
na
adres:
strzelec@kosakowo.pl,
celem dopisania do bazy adresowej
mieszkańców. Najważniejsze informacje dotyczące Pogórza sołtys rozsyłać
będzie do Państwa bezpośrednio na
skrzynkę e-mail.

III FESTIWAL PIOSENKI
MUSICALOWEJ KOSAKOWO
2015
Śpiewającą młodzież zachęcamy do
udziału w trzeciej już edycji Festiwalu
Piosenki Musicalowej Kosakowo
2015, który odbędzie się we wtorek 12
maja o godz. 9.00 w Gminnym Domu
Kultury w Pierwoszynie. Festiwal
organizowany jest przez Gimnazjum
w Kosakowie pod honorowym
patronatem Wójta Gminy. Regulamin
i kartę zgłoszenia znaleźć można
na stronie internetowej Referatu ds.
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Urzędu Gminy Kosakowo: www.rkis.
kosakowo.pl. Emocji muzycznych na
pewno nie zabraknie.
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Co słychać u Zrzeszeńców
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze - Kosakowo zaprasza
wszystkich zainteresowanych w dniu 10 maja br. na XIII Zjazd Kaszubskich
Śpiewaków do Kosakowa, który odbędzie się w parafii pw. św. Antoniego
w Kosakowie o godz. 12.00. Zjazd rozpocznie się mszą święta, a tuż po niej
odbędzie się koncert Chórów Kaszubskich. Dalsze uroczystości odbywać się
będą w Checzy Nordowych Kaszebów w Kosakowie. Serdecznie zapraszamy.
13 czerwca 2014 r. (sobota) w Checzy Nordowych Kaszebów przy ul.
Rzemieślniczej 1 w Kosakowie odbędzie się czternasta edycja Festiwalu Pieśni
o Morzu – Jantarowi Bôt. Już dziś zachęcamy do zgłaszania się zespołów, jak
i solistów do Przeglądu Pieśni o Morzu.

KONCERT W X ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II:
REQUIEM BERNARDA STIELRA W KOŚCIELE
W PIERWOSZYNIE
Niezwykłe muzyczne wydarzenie odbyło się w Wielki
Czwartek 2 kwietnia br. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pierwoszynie. Z okazji X Rocznicy Śmierci
Jana Pawła II chóry Rady Chórów Kaszubskich wykonały
Requiem Bernarda Stielera pod batutą Przemysława
Stanisławskiego. Światowe prawykonanie dzieła miało
miejsce 22 lutego 2015 r. w Archikatedrze Lubelskiej przez
zespół Camerata Lubelska. Trud, a zarazem radość pierwszego
wykonania na Pomorzu podjęły chóry: Lutnia z Luzina (dyr. Tomasz Fopke),
Pięciolinia z Lini (dyr. Jan Szulc), Strzelenka z Tuchomia (dyr. Karol Krefta) oraz
Morzanie (dyr. Przemysław Stanisławski). Partie solowe wykonał Tomasz Fopke,
a fragmenty Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II – w tłumaczeniu na język
kaszubski Zbigniewa Jankowskiego – przeczytał Wojciech Schutta.
O swoim dziele Bernard Stieler wypowiedział się w ten sposób: Po śmierci
papieża JP II powstało wiele utworów poświęconych Jego pamięci, w tym duże
formy muzyczne wymagające profesjonalnych wykonawców i wielkiej orkiestry
symfonicznej. Jednak krąg słuchaczy na żywo był zawężony, biorąc pod uwagę
obszar całego kraju. Zamierzeniem moim było stworzenie utworu chóralnego
poświęconego pamięci naszego papieża, o możliwościach wykonawczych dla
chórów mieszanych, które mogą występować w każdym miejscu. Wybrałem
formę mszy żałobnej. Zastosowałem prostą melodyką i nieskomplikowaną
harmonię klasyczną (z małymi wyjątkami) po to, by utwór stał się przyswajalny
nawet przez najmniej wytrawnego słuchacza. Charakter dostojny, ale nie wielce
dramatyczny, bowiem śmierć papieża jest wystarczającym cierpieniem dla ludzi.
Użyty w mszy charakter melodyki ma być ukojeniem bólu.
Koncert w Pierwoszynie, zorganizowany przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego
Włudzika oraz Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie, spotkał się
z niezwykle życzliwym przyjęciem, długą i w pełni zasłużoną owacją na stojąco.
Szczególne podziękowania otrzymał dyrygent Przemysław Stanisławski, jak
również dyrygenci poszczególnych Chórów oraz proboszcz Parafii w Pierwoszynie
Stanisław Ziółkowski.

X jubileuszowe Spotkania Chóralne
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie zaprasza na X jubileuszowe Spotkania
Chóralne, organizowane przy współudziale Wójta Gminy i Starosty Puckiego,
pod patronatem Banku Rumia Spółdzielczego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w niedzielę 14 czerwca 2015 r. na
godz. 15.00 do Domu Kaszubskiego w Dębogórzu (ul. Pomorska 18).
Wstęp wolny.
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SUKCESY TEATRALNE GMINNEJ MŁODZIEŻY
W eliminacjach powiatowych XXXII Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej
w Pucku bezkonkurencyjny okazał się Kamil Romanowski z interpretacjami
wierszy Inge Bartsch Gałczyńskiego oraz Sumnienie Słowackiego. W tym samym
konkursie wyróżnienie zdobył Aleksander Wons (Prasakrament Karola Wojtyły
oraz Do nieznajomej Tetmajera). Obydwaj są uczniami kosakowskiego Gimnazjum
oraz członkami Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo. Z kolei w Konkursie
Poezji Jacka Kaczmarskiego trzecie miejsce zdobyła Lidia Mikulska, również
podopieczna naszego Teatru. Za autorską, oryginalną wersją Inge Bartsch Lidia
otrzymała również wyróżnienie w 60. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
(eliminacje rejonowe) w Centrum Kultury w Gdyni w kategorii: wywiedzione ze
słowa. Gratulujemy.

TEATR MŁODZIEŻOWY: MISTRZ I MAŁGORZATA
W CENTRUM KULTURY W GDYNI
Adaptację Bułhakowskiego arcydzieła w interpretacji Teatru
Młodzieżowego Gminy Kosakowo obejrzeć będzie można jeszcze raz na
deskach Centrum Kultury w Gdyni w czwartek 21 maja o godz. 18.00.
Wstęp wolny.

BIBLIOTEKA GMINNA
PIERWSZY TEGOROCZNY WIOSENNY WERNISAŻ

9 kwietnia 2015 r. w kosakowskiej Bibliotece odbył się (w obecności licznie zgromadzonych miłych Gości) pierwszy
w tym roku wiosenny wernisaż. Uroczyście otwarta wówczas wystawa nosi tytuł „Z PÓŁNOCY NA POŁUDNIE”.
Jej Autorka – Maria Michalska – mieszkanka Rumi, z wykształcenia handlowiec, z zamiłowania pasjonatka sztuki: malarstwa
i rysunku; członek – założyciel Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” w Rumi. Ulubioną techniką malarską Autorki jest olej na
płótnie, zaś ulubioną tematyką: pejzaż oraz marynistyka. W wolnych chwilach pomiędzy obowiązkami dnia codziennego
zamyka się w pracowni i przelewa na płótno swoje emocje.
Zachęcamy do zwiedzenia ekspozycji, która będzie czynna do 5 maja 2015 r.

GMINNA BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA WYSTAWĘ MALARSTWA
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla zaprasza
wszystkich miłośników malarstwa na wernisaż Tadeusza Trockiego,
który odbędzie się 7 maja 2015 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki.
ZAPRASZAMY!
Wystawa będzie czynna do 29 maja br. w godzinach otwarcia placówki.
TADEUSZ TROCKI - mieszkaniec Wejherowa, członek Stowarzyszenia
Plastyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie im. Stefana
Lewińskiego; malarstwem zajmuje się od ponad 30 lat, obrazy swoje
wykonuje w technikach: olejnej, pasteli, grafice i akwareli; ulubioną
tematyką prac jest marynistyka, lecz nie stroni od innych tematów jak:
pejzaż, martwa natura, kwiaty i inne. Sporadycznie zajmuje się także
płaskorzeźbą.
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Międzynarodowy sukces młodego
mieszkańca Mostów
Milo nam poinformować, że Kamil Wojewski mieszkaniec naszej
gminy, absolwent Szkoły Podstawowej w Mostach oraz Gimnazjum
w Mostach, jest liderem grupy pięciu studentów Uniwersytetu
Gdańskiego, która jako jedyna z Europy dostała się do ścisłego
finału międzynarodowego konkursu technologicznego. Ich
pomysł to oprogramowanie służące dyskretnemu wezwaniu
pomocy w sytuacji zagrożenia. Jak relacjonuje z Atlanty p. Kamil:
konkurencja w Stanach Zjednoczonych była bardzo duża, jesteśmy
bardzo szczęśliwi -naszemu zespołowi udało się zająć trzecie
miejsce. Podczas konferencji udało nam się nawiązać relacje
z Amerykańskimi organizacjami oraz planujemy nawiązanie bliskiej
współpracy. Gratulujemy.

1 kwietnia 1935- „na terenach Kępy Oksywskiej, które nie weszły w skład Gdyni, z dniem 1 kwietnia
1935 roku, w oparciu o ustawę o częściowej zmianie ustroju terytorialnego z dnia 23 marca 1933 roku
powstała zbiorcza gmina wiejska z siedzibą w Kosakowie. Była to jedna z jedenastu gmin tworzących
powiat morski z siedzibą w Wejherowie. Przedtem do miasta Gdyni włączono 75-cio hektarową część
południową Pogórza - teren pod rzeźnię miejską” .
Z okazji jubileuszu 80-lecia powstania Gminy Kosakowo, jesienią, ukaże się dedykowane tej rocznicy
wydanie rocznika Biblioteki Publicznej, „Polska Gmina Kosakowo”.
5 kwietnia 1945r. - wyzwolenie Kępy Oksywskiej spod okupacji hitlerowskiej.
24 kwietnia 1842- urodził się Antoni Muchowski - uczestnik powstania styczniowego- zesłaniec – kapłan. „Oprócz wykonywania
pełnej posługi duszpasterskiej włączył się w nurt życia społeczeństwa kaszubskiego skupionego na Kępie Oksywskiej. Głównie były
to przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie polskości tych ziem, co dla doświadczonego filomaty było zadaniem podyktowanym
tak umysłem jak i sercem. Jako członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu działał nie tylko w ramach jego statutowych zadań, ale
wychodził znacznie poza nie. Wspierał każdą propolską inicjatywę miejscowych działaczy.
Ksiądz Muchowski był ostatnim proboszczem oksywskim, w którego jurysdykcji kościelnej znajdowały się północne ziemie Kępy
Oksywskiej (formalnie 662 lata) i to z jego oksywskiej plebanii wyszedł w 1915 roku pierwszy proboszcz Kosakowa – ksiądz Alojzy
Kaszubowski”. Zmarł 3 lutego 1915r., spoczywa na cmentarzu oksywskim.

Źródło: Miszewski Z. „Zarys dziejów ziemi Kosakowskiej. Cz. I: od neolitu do wybuchu wojny”, Mosty 2014.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Mistrzowie Odysei Umysłów u Wójta.

Zwycięska drużyna Odysei Umysłu ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu
spotkała się w środę z Wójtem Gminy. Podczas spotkania uczniowie wraz
ze swoimi trenerami oraz dyrektorem szkoły opowiadali o przeżyciach
związanych z udziałem w ogólnopolskich eliminacjach Odysei Umysłu.
Młodzi mieszkańcy gminy opowiedzieli o przygotowaniach do konkursu
i planowaniu kolejnego wyjazdu na światowe finały w USA. Przed Dyrektorem
Szkoły i opiekunami trudne zadanie zgromadzenia środków potrzebnych
do wyjazdu za ocean. Regulamin Odysei Umysłu jest nieubłagalny
i koszt przelotu oraz zakwaterowania na miejscu muszą pokryć sami
uczestnicy. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć uczniów w realizacji ich
marzeń prosimy o wpłacanie pieniędzy na poniższe konto: Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Pogórzu, Bank Rumia Spółdzielczy 25 8351
0003 0000 1342 2000 0020.
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POMOC

DLA HOSPICJUM. Po raz kolejny społeczność Szkoły
Podstawowej w Pogórzu pokazała, że nie jest jej obcy los innych ludzi.
W marcu zorganizowana została zbiórka pomocy dla podopiecznych
Hospicjum dla dzieci. Cel niezwykle szlachetny, a zaangażowanie ludzi
i odzew na pomoc - ogromne! Udało nam się zebrać mnóstwo rzeczy, które
przekazane zostały do Hospicjum. Dyrektor Szkoły podziękowania kieruje do
wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji, a w szczególności do Pani
Moniki Jasiewicz, która przewiozła zebrane dary do hospicjum.
ŻYWA LEKCJA HISTORII.

W czwartek 9 kwietnia 2015 roku w
Szkole Podstawowej w Pogórzy gościł
Teatr Historyczny Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. Tym razem uczniowie
klas III-VI mieli okazje zapoznać się z Polską sarmacką i husarią - chlubą
oręża polskiego. Przybyli goście zaprezentowali uzbrojenie i wyposażenie,
którym posługiwali się wojownicy dawnych epok. W rolę sarmaty, husarza
i muszkietera wcielili się uczniowie, którzy tym samym uświetnili żywą lekcję
historii. Przedstawienie było bardzo udane, a uczniowie oglądali z ogromnym
zaciekawieniem.

KASZUBSKIE PRZYGODY
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu z radością
informują, że prace nad projektem „My na Pomorzu” dobiegły końca.
Uczniowie brali udział w różnorodnych formach rekreacji - sprawdzali swoją
orientację w terenie, brali udział w warsztatach kulinarnych, filmowych czy
bursztynowych. Zwieńczeniem projektu planszowe rozgrywki klasy IV.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
Godzina dla morświna. 28 marca o godzinie 20:30

cechy dobrego judoki. Jest zdyscyplinowana, ambitna
i bardzo pracowita. Za swoje osiągnięcia sportowe
otrzymała w marcu b.r. Nagrodę Wójta Gminy Kosakowo,
ale nie spoczywa na laurach i nadal trenuje, aby osiągnąć
mistrzowski poziom w dyscyplinie, która jest jej prawdziwa
pasją.
Gratulujemy Wiktorii, życzymy sukcesów
w kolejnych sportowych zmaganiach.

Uczniowie klasy III A ZSP w Mostach wraz z wychowawcą Beatą Kotowską w ramach realizowanego w tym roku
szkolnym międzynarodowego projektu „Nature – water”
zgłębiają zagadnienia związane z życiem bałtyckich ssaków.
Dlatego wyrażając swoje poparcie dla akcji, która pomoże
ocalić te urocze i bardzo płochliwe zwierzęta, wzięli udział
w uroczystości, która odbyła się przy pomniku morświna
w Gdyni.

Ogólnopolska Stypendiada
Wczesnoszkolna

w geście troski o środowisko, zgasły światła w najważniej
szych budynkach i w miastach na całym świecie. Wszystko
w ramach Godziny dla Ziemi WWF - jedynej w swoim ro
dzaju globalnej inicjatywy ekologicznej, która w tym roku w
Polsce dedykowana jest ochronie krytycznie zagrożonego
morświna bałtyckiego.

Sukces uczennicy klasy III
Wiktoria Karpluk (uczennica klasy
III a) to zawodniczka Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Mosty” w sekcji
Judo. Mimo młodego wieku, w tej
dyscyplinie sportu osiągnęła już
bardzo dużo. Ma na swoim koncie
m.in. srebrny medal w 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
Cup
w Gdyni. Wiktoria ma wszystkie

Dziesięciu uczniów klas trzecich wzięło udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej, w ramach
której odbyły się 4 konkursy: czytelniczy, ortograficzny,
matematyczny i plastyczny.
Jakub Leszczyński z klasy III b został laureatem Konkursu
Ortograficznego „Ortografek”. Na 50 punktów możliwych
zdobył 48, co jest wspaniałym wynikiem.
Andrzej Pałacha też z klasy III b zdobył wyróżnienie
i tytuł finalisty w Konkursie Matematycznym „Plusik”.
Obu chłopcom gratulujemy i życzymy następnych
sukcesów.
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Wojewódzko-Metropolitarny konkurs biblijny.
W ramach Wojewódzko - Metropolitarnego Konkursu Biblijnego im Sługi Bożego Kard. Augusta
Hlonda, odbył się w Rumi Rejonowy Konkurs Biblijno - Plastyczny dla uczniówklas I-IV.
W konkursie tym wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mostach.
W etapie szkolnym przyznano:
I miejsce - Bartosz Romejko kl. IIa,
II miejsce - Aleksandra Karwowska kl. IVb,
wyróżnienie - Zofia Michałowska - kl. IVb.
W etapie rejonowym Bartosz Romejko z kl. IIa zdobył I miejsce spośród uczniów klas I- IV szkół
podstawowych. Gratulujemy!

Pomoc dla szkoły w Rwandzie. Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Mostach odpowiedzieli na prośbę Jean Pierre RWAMISARE (ojca z zakonu Marinów)
z Rwandy. Zakonnik ten pracuje w szkole podstawowej w NYARUSHISHI.
Marzeniem uczniów tej szkoły jest
wyjazd na wycieczkę do muzeum w odległym o 35 km mieście BUTARE. Żadne
z tych dzieci nigdy nie wyjechało poza
swoją miejscowość. Ojciec Jean Pierre
szczegółowo rozpisał projekt i koszt
wycieczki dla 70 dzieci i przesłał prośbę
o wsparcie do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.
W odpowiedzi uczniowie Koła Biblijnego zorganizowali w szkole zbiórkę wielko-postnej jałmużny. W czasie 2 tygodni - podczas czterech
kwest oraz sprzedaży wielkanocnych baranków, które na ten cel zrobiła dla nas pani Kasia Bejrowska – uczniowie zebrali 420 zł! Jest to kwota, za którą można zakupić ok. 111 dolarów więc ok. 77 700 Rfr (rwandyjskich franków). ZATEM UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ZEBRALI PIENIĄDZE NA BUTY DLA KAŻDEGO RWANDYJSKIEGO KOLEGI,
KTÓRY POJEDZIE NA WYCIECZKĘ.
W odpowiedzi na przesłane pieniądze otrzymaliśmy pisane po angielsku pozdrowienia z Rwandy wraz ze zdjęciem
uczniów szkoły w NYARUSHISHI, którzy machają do nas radośnie, gdyż wiedzą już że (dzięki zaangażowaniu kilku szkół
w Polsce) ich marzenie się spełni.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębogórzu
Marcin Gienieczko- podróżnik.

Trzaskający mróz (do -60 stopni), lodowate wichry, piętrowe śniegi - dla wielu
takie warunki byłyby nie do pokonania. Stawił im czoła Marcin Gienieczko,
przemierzając m.in. rzekę Kołymę oraz największą na Syberii -Lenę. Swoimi
wrażeniami podzielił się w Domu Kultury w Pierwoszynie z dziećmi ze szkoły
z Dębogórza.
Swoje podróże udokumentował zdjęciami. Ukazał na nich własne zmagania
z przeciwnościami natury, niewyobrażalnie trudne warunki życia i kulturę
mieszkańców Syberii. Prezentacja wywarła ogromne wrażenie na uczniach.
Takie spotkania wzbogacają naszą wiedzę o otaczającym świecie, który
często jest dla nas obcy. Podróżnik w najbliższym czasie planuje wydanie
książki o syberyjskiej wyprawie, a w niedalekiej przyszłości zamierza
pokonać samotnie największą rzekę świata-Amazonkę.

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
wiedzy Pożarniczej.
W czwartek 12.03. w Leśniewie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Na zmagania stawili się zawodnicy z terenu gminy Puck, którzy rywalizowali w trzech grupach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponad gimnazjalnych. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego,
w którym udział wzięli wszyscy zgłoszeni zawodnicy oraz ustnego.
Dominika Trepczyk z naszej szkoły zajęła I miejsce, a Zosia Stasiak
otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy sukcesu.
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Dzień Matematyki. Dnia 19 marca w naszej szkole obchodziliśmy
,,Święto Matematyki’’. Był to dzień w którym rządziła „Królowa Nauk’’.
Impreza ta weszła już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. Część
uczniów przystąpiła do konkursu matematycznego „Kangur”, inne dzieci
w tym czasie tworzyły piosenki, rymowanki i fraszki dotyczące matematyki,
a jeszcze inne pracowały pilnie nad pracami plastycznymi, których
tematem przewodnim była „Matematyka wokół nas”. Koordynatorem dnia
była Pani Małgorzata Pięta-nauczyciel matematyki.
Bajnutek

W naszej szkole gościliśmy
Bajnutka, czyli panią Basię z wiolonczelą, tenorem
i baletem.
Obejrzeliśmy występy w
wykonaniu uczniów szkoły
baletowej. Dzieci poznały rożne stroje baletnicy,
dowiedziały się co to są
puenty oraz paczka. Na żywo mogliśmy usłyszeć śpiew
operowy. Piękna muzyka, występy artystów - tancerzy, śpiewaków i muzyków, dają dzieciom wiele radości
i rozwijają ich wrażliwość na sztukę. Występy bardzo nam
się podobały.

XIV Wojewódzki Konkurs Twórczości
Regionalnej Dzieci i Młodzieży pn. „MÓJ
REGION”. Komisja w dniu 04.03.oceniła 419 nadesłanych
w w/w konkursie prac. W kat. DREWNO – III m. zdobyła MARLENA MISZEWSKA. OPIEKUN TERESA CZERWIŃSKA.

Gimnazjum w Kosakowie
Sukcesy uczniów.
Uczniowie Gimnazjum w Kosakowie mogą poszczycić się w
ostatnim czasie wieloma sukcesami. Krystian Denc - uczeń
klasy III B został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego. Z kolei Kamil Romanowski
oraz Aleksander Wons wzięli udział w finale powiatowym
konkursu recytatorskiego poezji polskiej w Pucku (27 marca). Do rywalizacji o miano najlepszych interpretatorów
stanęło w sumie ponad 50 młodych miłośników poezji
polskiej. Miło nam poinformować, iż pierwsze miejsce
w Powiecie Puckim zajął uczeń kosakowskiego gimnazjum:
Kamil Romanowski, który będzie reprezentował powiat
w finale wojewódzkim i ogólnopolskim w maju w Sopocie. W tym samym konkursie drugi z naszych
uczniów: Aleksander Wons zdobył wyróżnienie, plasując się na wysokim czwartym miejscu.
Serdecznie gratulujemy. Opiekunem uczniów
jest P. S. Stępniewska- nauczyciel j. polskiego
w Gimnazjum w Kosakowie.
Na tym nie koniec. Kamil Romanowski zdobył
także II miejsce w Metropolitarnym Konkursie Biblijnym na etapie rejonowym oraz został
finalistą III stopnia Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego. Egzamin etapu wojewódzkiego
odbędzie się 25 kwietnia br. w Gimnazjum Salezjańskim
w Rumi. Życzymy dalszych sukcesów i tytułu laureata.
Opiekunem ucznia jest p. M. Hinca- nauczyciel religii
w Gimnazjum w Kosakowie.

Najmłodsi
ministranci
z parafii
pw. Św.
Antoniego
w Kosakowie.

28 lutego najmłodsi ministranci
z parafii pw. św.
Antoniego w Kosakowie wzięli udział w diecezjalnym turnieju w piłce nożnej halowej na gdańskim Ujeścisku. Nasza reprezentacja,
warto podkreślić grająca po raz pierwszy w takim składzie,
zajęła 3 miejsce w swojej grupie C. Niestety nie udało jej
się awansować do fazy pucharowej rozgrywek, ale i tak
ten wynik jest bardzo satysfakcjonujący. W ich kategorii
wiekowej brało bowiem udział 20 drużyn z całej diecezji,
a ogólnej klasyfikacji uplasowali się na początku drugiej
połowy. Ministranci reprezentują szkoły podstawowe
w Dębogórzu i Pogórzu.

XV Gminny Konkurs Plastyczny
Wielkanocne Pisanki 2015 r.
27 marca 2015 roku w budynku Gimnazjum w Kosakowie została zorganizowana wystawa nagrodzonych
prac w XV Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
Wiel-kanocne Pisanki 2015. Honorowy patronat objęli: Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, Proboszcz
Parafii w Kosakowie ks. Jan Grzelak, Proboszcz Parafii
w Pierwoszynie ks. Stanisław Ziółkowski oraz Dyrektor
Szkoły Adam Pop. W konkursie brali udział uczniowie
szkól podstawowych i gimnazjalnych powiatu puckiego, wejherowskiego oraz miast Gdańska, Sopotu, Gdyni
i Rumi. Poziom wykonanych prac był bardzo wysoki,
a przyznanie nagród poszczególnym osobom było wyjątkowo trudne dla jury.
Wśród nagrodzonych uczniów z naszych szkół byli: Natalia
Hetmańczyk SP Dębogórze, Piotr
Pioch SP Mosty, Kamila Bejrowska
SP Mosty, Filip Dybowski SP Pogórze, Marcela Garstka SP Pogórza,
Weronika Wołosiuk SP Dębogórza, Remigiusz Hinca Gimnazjum
w Kosakowie, Tymoteusz Hinca
Gimnazjum w Kosakowie, Agata
Sorn Gimnazjum w Kosakowie, Weronika Dias Gimnazjum w Kosakowie, Katarzyna Łagosz Gimnazjum
w Kosakowie, Sandra Mokwińska Gimnazjum w Kosakowie. Łącznie w konkursie wzięło udział 231 uczniów z 20
szkół. Nagrodzone prace zostały przekazane jako upominki
dla sponsorów oraz przyjaciół szkoły. Serdecznie zapraszamy
do udziału w XVI edycji konkursu w przyszłym roku.
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kalendarz imprez maj 2015 r.
DATA

GODZ.
17:00

NAZWA IMPREZY

22. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – Błyskawica Reda Rekowo

ORGANIZATOR
Sztorm Mosty,
Pomorski ZPN

Boisko Złote Piaski
w Kosakowie

Wt, 05.05.2015
Cz, 07.05.2015

–
17:00

Gimnazjum w Kosakowie
Biblioteka w Kosakowie

Gimnazjum w Kosakowie
Biblioteka w Kosakowie

Pt, 08.05.2015

12:30

Ogólnopolska akcja wyborcza: „Młodzi głosują”
Wernisaż malarski p. Tadeusza Trockiego
(wystawa – do 09.06.2015)
70. Rocznica zakończenia
II wojny światowej w Europie

Wójt Gminy

So, 09.05.2015
So, 09.05.2015

11:00
16:00

N, 10.05.2015

07:00

Otwarcie sezonu żeglarskiego
23. kolejka V ligi:
Orzeł Trąbki Wielkie – Sztorm Mosty
Wybory prezydenckie (07:00 – 21:00)

Yacht-Club Rewa
Sztorm Mosty,
Pomorski ZPN
Komisje wyborcze

Pomnik Żołnierzy WP
i AR oraz Kwatera
w Kosakowie
Przystań w Rewie
Boisko w Trąbkach Wielkich

N, 10.05.2015

12:00

XIII Zjazd Kaszubskich Śpiewaków

Wt, 12.05.2015

09:00

III Festiwal Piosenki Musicalowej i Filmowej

Pt, 15.05.2015

17:00

So, 16.05.2015

10:00

So, 16.05.2015

17:00

Cz, 21.05.2015

18:00

Wieczór Poetycki z okazji 250-Lecia Teatru
Publicznego w Polsce. Konkursy: Recytatorski
oraz Poetycki „Theatrum Mundi”
w ramach Tygodnia Bibliotek
XVIII Biegowe Grand Prix Powiatu Puckiego
o Puchar Starosty (2. etap)
24. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – KS Kamienica Królewska
Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo:
„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa

Wójt Gminy,
ZKP o. DębogórzeKosakowo
Wójt Gminy,
Gimnazjum w Kosakowie
Wójt Gminy,
Biblioteka w Kosakowie

So, 02.05.2015

So, 23.05.2015

25. kolejka V ligi:
Orkan Rumia – Sztorm Mosty
Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

So, 23.05.2015
(maj 2015)
So, 30.05.2015

10:00

Święto Szkoły
Dziecięcy Turniej Szachowy – treningowy

So, 30.05.2015

17:00

N, 31.05.2015

12:00

26. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – Olimpia Gdańsk Osowa
Gminny Dzień Dziecka

(maj 2015)
Pn, 01.06.2015

10:00

Gminny Konkurs Informatyczny
Otwarcie kompleksu sportowego w Kosakowie

Śr, 03.06.2015

17:00

So, 06.06.2015

17:00

(czerwiec 2015)
N, 07.06.2015

12:00

Pt, 12.06.2015

10:00

27. kolejka V ligi:
Orlęta Reda – Sztorm Mosty
28. kolejka V ligi:
Sztorm Mosty – GTS Pszczółki
Olimpiada Letnia Szkół Podstawowych
Festyn Integracyjny pod patronatem
Prezydenta Gdyni – Z Pogórza Lato Rusza
V Regaty Samorządowe o Puchar Marszałka

So, 13.06.2015

XIV Przegląd Pieśni o Morzu – Jantarowi Bôt

So, 13.06.2015

Dzień Dziecka – Święto Regionalne

So, 13.06.2015

17:00

N, 14.06.2015
N, 14.06.2015

10:00
15:00

(czerwiec 2015)
Pn, 15.06.2015

10:00

So, 20.06.2015

14:00

So, 20.06.2015

16:00
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29. kolejka V ligi:
GKS Sierakowice – Sztorm Mosty
Memoriał Teresy Remiszewskiej – regaty
X Spotkania Chóralne
Sztorm Mosty-Cup
(turniej piłki nożnej dla juniorów)
III Festiwal Piosenki Przedszkolaków
– „Piosenka kaszubska”
30. kolejka V ligi i zakończenie sezonu:
Sztorm Mosty – GKS Kowale
Uroczysta sesja popularno-naukowa

MIEJSCE

Lokale wyborcze
na terenie Gminy
Checz Nordowych
Kaszubów
w Kosakowie
Dom Kultury
w Pierwoszynie
Dom Kultury
w Pierwoszynie

Wójt Gminy,
Start: pętla autobusowa
LKS Puck
w Mechelinkach
Sztorm Mosty,
Boisko Złote Piaski
Pomorski ZPN
w Kosakowie
Wójt Gminy,
Centrum Kultury w Gdyni
CK w Gdyni,
Teatr Młodzieżowy
Sztorm Mosty,
Boisko w Rumi
Pomorski ZPN
Stow. Sołtysów Gminy
Teren przy stawie
Kosakowo
w Dębogórzu
SP w Pogórzu
Teren przy SP w Pogórzu
Wójt Gminy
Dom Kultury
Akademia Szachowa 8×8
w Pierwoszynie
Sztorm Mosty,
Boisko Złote Piaski
Pomorski ZPN
w Kosakowie
Wójt Gminy
Plac przy ul. Żeromskiego
Szkoły w Gminie Kosakowo
w Kosakowie
ZS-P w Mostach
ZS-P w Mostach
Wójt Gminy,
Gimnazjum w Kosakowie
PEKO w Kosakowie
Sztorm Mosty,
Boisko w Redzie
Pomorski ZPN
Sztorm Mosty,
Boisko Złote Piaski
Pomorski ZPN
w Kosakowie
ZS-P w Mostach
Boisko Orlik w Mostach
Wójt Gminy,
Plac przy Galerii Szperk
Rada Miasta Gdyni,
w Pogórzu
Galeria Szperk
Urząd Marszałkowski,
Zatoka w Pucku
HOM Puck
Wójt Gminy,
Checz Nordowych
ZKP o. DębogórzeKaszubów
Kosakowo
w Kosakowie
ZS-PiSSM w Dębogórzu
Teren przy ZS-PiSSM
w Dębogórzu
Sztorm Mosty,
Boisko w Sierakowicach
Pomorski ZPN
Yacht-Club Rewa
Zatoka w Rewie
Wójt Gminy,
Dom Kaszubski
Chór Morzanie
w Dębogórzu
Sztorm Mosty
Boisko Złote Piaski
w Kosakowie
ZS-PiSSM w Dębogórzu
ZS-PiSSM w Dębogórzu
Sztorm Mosty,
Pomorski ZPN
Wójt Gminy

Boisko Złote Piaski
w Kosakowie
Dom Kultury
w Pierwoszynie

SPORT

SPORT

GKS Sztorm Mosty:
inauguracja rundy wiosennej

Po zimowej przerwie piłkarze wrócili na boiska ligowe. Terminarz najbliższych meczów ligowych na
boiskach przy Złotych Piaskach w Kosakowie – wstęp wolny:
- Sztorm Mosty, V liga: 2 V, godz. 17:00 z Błyskawicą Reda Rekowo, 16 V, godz. 17:00
z KS Kamienicą Królewską, 30 V, godz. 17:00 z Olimpią Gdańsk Osowa, 6 VI, godz.
17:00 z GTS Pszczółkami oraz 20 VI, godz. 14.00 z GKS Kowalami i zakończenie
sezonu.
- Sztorm II Mosty, B-Klasa: 26 IV, godz. 15:00 z Relaksem Mechowo, 9 V, godz. 15:00
z MKS II Władysławem, 24 V, godz. 15:00 ze Zrywem Sławoszyno oraz 21 VI, godz.
14:00 z Arką Prusewo i zakończenie sezonu.
- Sztorm J-D1, Pomorska Liga Juniorów: 3 V, godz. 12:00 z Pogonią Lębork,
17 V, godz. 12:00 z Gryfem Słupsk,
31 V, godz. 12:00 z Gryfem Wejherowo oraz 14 VI, godz. 12.00 z Chojniczanką
Chojnice i zakończenie sezonu.
Nabór do nowej grupy młodzieżowej – rocznika 2010 w Sztormie Mosty. Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty rozpoczyna
nabór chłopców do najmłodszej grupy piłki nożnej – rocznika 2010.
Treningi Coerver Coaching odbywają się na boisku w Kosakowie przy ul. Złote
Piaski w każdą sobotę od godz. 10:00 do 11:00. Zapisy i szczegółowe informacje
dostępne są u trenerów prowadzących: Michała Michalskiego (tel. 507 625 650)
i Łukasza Godlewskiego – telefonicznie lub na miejscu w godzinach zajęć.
Klub prowadzi także nabór do starszych grup – informacje i zapisy u trenerów:
- 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).

Windsurfing w Rewie dla dzieci
i młodzieży pod patronatem
Wójta Gminy Kosakowo
Szkoła Widsurfingowa Rewa Surf w Rewie prowadzona
przez olimpijczyka Piotra Olewińskiego Zaprasza dzieci
i młodzież z gminy Kosakowo na letnie – wakacyjne
zajęcia z windsurfingu.
Dzieci w wieku od 9 do 16 lat. Zajęcia prowadzone będą
dwa razy w tygodniu w miesiącach lipiec oraz siepień
(do wyboru). Zapewniamy sprzęt, fachową kadrę
i dobrą zabawę. Zapraszamy. Zapisy pod adresem e-mail:
biuro@rewasurf.pl Informacje: tel. 600884433

Nie dokarmiaj dzików
na terenach zabudowanych
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SNPAG
O RŁ TÓ W E K

Zimowa Liga Futsalu 2014/2015 o Puchar Wójta Gminy Kosakowo
I – Dębogórze Wybudowanie, II – Rewa, III – Dębogórze
Ostatnia, 8. kolejka Zimowej Ligi Futsalu 2014/2015
rozegrana została 28 lutego 2015 r. Dębogórze
Wybudowanie tytuł mistrzowski zapewniło sobie
już tydzień wcześniej, natomiast Rewa i Dębogórze
w decydującej kolejce obroniły zajmowane przez
siebie miejsca na podium. Tytuł króla strzelców trafił
do Sebastiana Karnata z Rewy (37 bramek), najlepszym
bramkarzem wybrany został Artur Kaim z Dębogórza,
a Puchar Fair-Play zdobyło Dębogórze Wybudowanie (zespół zgromadził zaledwie 2 żółte kartki w 12 meczach).
W rozgrywkach, które trwały od 20 grudnia 2014 r.
w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Mostach, odbyło się 78 meczów (w tym 6 zakończonych remisem
i 1 oddany walkowerem). Najczęściej do bramki przeciwnika trafiali:
Sebastian Karnat (Rewa) – 37 razy, Tomasz Lewańczyk (Dębogórze Wyb.)
– 33, Przemysław Nylec (AP Mosty) – 17; Rafał Hoc (Delfin Rewa) – 16
i Marcin Nowak (Dębogórze Wyb.) – 14; najskuteczniejszymi bramkarzami
byli: Artur Kaim (Dębogórze) – 1,27 straconej bramki na mecz, Maciej
Sajewicz (Dębogórze Wyb.) – 1,80 i Józef Stromski (Rewa) – 1,83.
Po ostatnim meczu Wójt Gminy Jerzy Włudzik wręczył przedstawicielom
wyróżnionych drużyn pamiątkowe dyplomy, puchary i statuetki oraz
nagrody dla trzech najlepszych zespołów.
Statystyki wszystkich meczów dostępne są na podstronach Referatu
pod adresem: kosakowo.pl/rkis/sport.

Dziecięcy Turniej Szachowy z okazji
Dnia Dziecka – treningowy
Kolejny w tym roku turniej szachowy (treningowy – z okazji Dnia Dziecka)
odbędzie się w sobotę 30 maja 2015 r. od godz. 10:00 w Gminnym Domu
Kultury w Pierwoszynie.
Rozgrywki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
zainteresowanych rozwojem swych szachowych umiejętności. Turniej
umożliwia doskonalenie gry, spotkanie z nowymi przeciwnikami
w różnym wieku i o różnym poziomie. Zaplanowanych jest 6 rund
w tempie 2×10 min. Nie przewiduje się nagród i dyplomów.
Zapisy przyjmowane są drogą mailową: rkis@kosakowo.pl i telefoniczną: 58 620 06 95, do piątku 29 maja do godz. 15:00.
Organizatorem zawodów są: Wójt Gminy oraz Akademia Szachowa 8×8 Marzena Gajlewicz.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas:
Ś.p.

Franciszek Kiereszka z Rewy, lat 83
Jacek Pliszko z Mostów lat 58

Krzysztof Siebuła z Pogórza, lat 58
Irena Weber z Mostów lat 84

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

Woda nie jest produktem komercyjnym, jak inne,
lecz dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.
(Ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej)

Nie ulega wątpliwości że woda z rzek, potoków i jezior jest najlepiej dostępna. Człowiek od wieków cenił łatwy dostęp do
wody zakładając swoje osady w pobliżu zbiorników wody słodkiej, a przemysł, głownie spożywczy i energetyczny wykorzystuje wodę
niemal do wszystkich procesów technologicznych. Przez wieki wody powierzchniowe były także odbiornikami ścieków, w wyniku czego
obecne zanieczyszczenie większości z nich jest tak znaczne, że nie nadają się do spożycia nawet po bardzo kosztownym uzdatnieniu.
Sytuacja ta coraz częściej doprowadza do występowania niedoborów wody słodkiej na terenach świata gdzie ludność do tej pory nie
znała tego problemu, między innymi w Polsce gdzie zajmując 8313 km2 stanowią one tylko 2,7% powierzchni Kraju. Dlatego tak
istotnym zagadnieniem jest dbałosć o czystość zbiorników wód podziemnych, z których na co dzień czerpiermy niezbędną nam wodę.
Na terenie Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa i gmin Kosakowo, Szemud i Wejherowo woda pochodzi ze zbiorników wód
podziemnych. Sa to naturalne zbiorniki wodne, czyli inaczej podkłady wodonośne zasobne w wodę, które znajdują się pod powierzchnią
ziemi. W zbiorniku takim, spełniającym szczegółowe normy jakościowe i ilościowe jest ona dla nas, mieszkańców Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” szczególnym dobrodziejstwem.
Pomimo, że na terenie KZG wód powierzchniowych jest stosunkowo niewiele, to
jednak obszar ten jest jednym z najbardziej zasobnych w wodę pitną obszarem w Polsce. W
granicach Związku znajdują się trzy GZWP (Główne Zbiorniki Wód Podziemnych):
GZWP Nr 109, GZWP Nr 110, GZWP Nr 111. Spośród wymienionych na terenie KZG
trzech GZWP, to właśnie GZWP Nr 110 jest dla nas najcenniejszy ze swoimi zasobami
dyspozycyjnymi o wartości 12246m3/h.
Zagrożeniami dla czystości wód podziemnych mogą być m.in.:
- stare składowiska odpadów przemysłowych, komunalnych oraz dzikie wysypiska;
- niskosprawne oczyszczalnie scieków komunalnych i przemysłowych oraz nieszczelne
systemy kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i burzowej;
- nieszczelne szamba gromadzące nieczystości sanitarne zwłaszcza zgrupowane na
większym obszarze np. nieskanalizowane dzielnice miasta;
- zrzuty nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, wylewiska;
- zanieczyszczone wody powierzchniowe;
- awarie zbiorników paliw, rurociągów, urządzeń prowadzące dystrybucje paliw;
- niedostosowane do norm zakłady przemysłowe, hurtownie, magazyny, myjnie pojazdów;
- szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu oraz obszary o zwartej zabudowie;
- zanieczyszczenia wielkoobszarowe np. emisje pyłów i gazów.
Wody podziemne są nieodnawialnym zasobem naturalnym. Mogą się wyczerpać, jeśli nie zadba się o ich czystość i racjonalne
wykorzystanie. Nie tylko duże zakłady przemysłowe i zjawiska globalne mogą zanieczyścić GZWP, również każdy z nas ma wpływ na
jego czystość,a co za tym idzie na zdrowie własne i innych.
W celu zapewnienia czystości wód, gmina w obowiązującym na swoim terenie Regulaminie utrzymania czystości
i porządku uwzględnia obowiązki mieszkańców nie tylko w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, ale także w zakresie
dbałości o zasoby wodne:
- §9 ust.1 – mycie samochodów poza myjniami, może się odbyać jedynie na terenie utwardzonym, z którego powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji deszczowej po uprzednim ich przejściu przez separator i piaskownik lub gromadzone w w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich odbieranie. Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej, zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrzeżeniem ust.2.
- §9 ust.2- dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających
warunków określonych w ust.1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować
uciążliwości dla innych korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.
- §9 ust3- zabranie się mycia samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od cieków wodnych.
Podstawowym działaniem podejmowanycm przez lokalne samorządy w porozumieniu z przedsiębiorstwami wodociągowokanalizacyjnymi w zakresie ochrony naturalnych zasobów wodnych jest rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej.
W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej dla mieszkańców powstaje w momencie jej wybudowania. Ciągła rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz
rosnący odsetek nieruchomosci podłączonych do kanalizacji sanitarnej pozwala w znacznym stopniu ograniczać występowanie
negatywnych zjawisk, takich jak: zrzuty ścieków do rowów melioracyjnych czy nieszczelne szamba, a tym samym zachowanie wysokiej
jakości wód podziemnych z których korzystamy na co dzień.
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
gospodarka
odpadami:
dgo@kzg.pl,
66 11
gospodarka
odpadami:
(58) 624/58/
66624
11, dgo@kzg.pl,
ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: (58)6247515, dos@kzg.pl
ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: dos@kzg.pl, /58/ 624 75 15
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„Gmina Kosakowo –
są takie miejsca, są tacy ludzie…”
Adam Mazurek (Sheriff ) - dziennikarz i podróżnik, założyciel Wild West Ranch
w Dębogórzu Wybudowanie oraz Akademii Przygody i Podróży, prezes fundacji „Żyć inaczej”.
„Chyba każdy w dzieciństwie marzył o przygodach i podróżach. Ja miałem wiele szczęścia, bo już
wtedy zwiedziłem niemal cały świat nie kupując ani jednego biletu. Z Arkadym Fiedlerem płynąłem
Amazonką, z Karolem Mayem przemierzałem Dziki Zachód, a z Alfredem Szklarskim przeżywałem
przygody Tomka... Teraz podróżuje już inaczej i z każdej podróży przywożę nowe doświadczenia na
rancho.
Tak... Wild West Ranch powstało z młodzieńczych tęsknot i marzeń. Teraz dzieci i dorośli mogą tu
przeżywać ciekawe przygody.”

„Nasze marzenia spłonęły na naszych oczach

To był piękny, gorący letni dzień - 4 lipca 2006 roku. W USA świętowano Dzień Niepodległości, a my budowaliśmy nasze wymarzone
rancho z dzikiego zachodu. Stała już siodlarnia, sześć stajni a siódmą właśnie rozpoczęliśmy. Przerwaliśmy prace by zjeść obiad
pod brzózkami i marzyliśmy co gdzie ma powstać. Tu będzie round pean, tu będą wybiegi itp. Ależ to była energia! My to wszystko
widzieliśmy oczami wyobraźni... Po przerwie wróciliśmy do pracy. Wystarczyła chwila nieuwagi podczas spawania i nasze marzenia
płonęły na naszych oczach. Gdy przyjechała straż pożarna praktyczne juz nic nie było.
Straciliśmy niemal wszystko. Spłonęły stajnie, siodła, ogłowia, cały sprzęt. Na szczęście nic się nie stało ludziom i koniom. A w nas?
Pustka i ból. Pamiętam wokół osmolone twarze przyjaciół z wyrytymi rowkami od łez...
Jednak szybko się pozbieraliśmy, jeszcze tego samego dnia uprzątnęliśmy pogorzelisko a następnego dnia rozpoczęliśmy budowę od
nowa.” [fragmenty z kroniki Wild West Ranch]

Dzisiaj Wild West Ranch to nie tylko konie, to również Zoo-farma na której można spotkać: owce kameruńskie, kozy, skunksa, oślicę,
lamy, króliki, gęsi, kury, daniela, bażanty a nawet wielbłąda.
W tym roku Zoo-farma będzie czynna dla zwiedzających codziennie, w godzinach 15.00-17.00 poza poniedziałkiem. W tych godzinach
będzie można odwiedzić zwierzęta na farmie a sporą ich część zobaczymy na wspólnym wybiegu, podczas pokazu.
Poczuj smak prawdziwej przygody!

Jednak tajemnica powodzenia Wild West Ranch to wyjątkowy rodzinny klimat i przygody, które tu się odbywają. Jest tu wioska Indian,
biuro szeryfa, mini baza wojskowa itp.
„Żyjemy w czasach w których komputery i telewizja swoja barwna ofertą, pochłaniają większość wolnego czasu młodych ludzi. By stawić
czoła tak mocnej konkurencji, przygotowujemy co jakiś czas nowe przygody. Razem z dziećmi stajemy po stronie dobra, walcząc ze złem:
ratujemy porwaną Indiankę, ruszamy na poszukiwanie bandyty, by doprowadzić go do szeryfa, czy na podstawie starej mapy szukamy
skarbu piratów... Dzieci pod naszym okiem kreują ten magiczny świat. Ale by to wszystko się udało, to animatorzy muszą być naprawdę
wiarygodni. Każda nasza impreza to żywa książka, którą piszemy razem z dziećmi...” [Adam. Mazurek]
W ofercie WWR dla dzieci są pakiety dla grup szkolnych, przedszkoli orazdla grup szkolnych oraz propozycje niezapomnianych urodzin:

Indianie: Wyprawa na poszukiwanie
porwanej Indianki. Pasowanie na Indianina
i malowanie twarzy w wiosce Indian. Na
wioskę napada bandyta i porywa Indiankę.
Indianie na wojennej ścieżce - wyprawa. Czy
uda nam się uratować porwaną Indiankę?
Czy bandyta trafi do więzienia?

Piraci: Poszukiwanie skarbu piratów. Dzieci odnajdują list i mapę starego pirata.
Wyprawa zapomnianą ścieżką przez lasy, która została wskazana na starej pirackiej
mapie. Niestety, okazuje się, że jeszcze ktoś chce dotrzeć do skarbu. Czy zdążymy? Czy
znajdziemy skarb?
Kowboje: Przygoda zaczyna się w biurze szeryfa. Dzieci dowiadują się, że z więzienia
uciekł groźny Meksykanin... Napad na bank. Pościg za bandytą do Meksyku, a potem
pełna niespodzianek wyprawa wokół srebrnego jeziora...
Farmerzy: Rozszerzone zajęcia na farmie - podczas tych zajęć dzieci poznają pracę
farmera, poznają bliżej zwierzęta i ich potrzeby. To niesamowita lekcja szacunku do tej
ciężkiej pracy. Dzieci poznają tajemnice świata zwierząt...
Rycerze AHOJ PRZYGODO!!!

www.facebook.com/WildWestRanch
www.facebook.com/ZOOFARMA11
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Tel. 509-963-860

