NR 03/2016
KOSAKOWO
Marzec 2016 r.

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

NAGRODY WÓJTA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W KULTURZE I SPORCIE
W ROKU 2015
W niedzielę 13 marca br. odbyła się Gala Nagród Wójta Gminy Kosakowo przyznanych mieszkańcom gminy za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, za całokształt dokonań w zakresie upowszechniania i ochrony dóbr kultury, jak również wysokie
osiągnięcia sportowe za rok 2015. W ostatnich sześciu latach - doceniając w ten sposób potencjał naszych mieszkańców oraz ich
wyjątkowe osiągnięcia - Wójt Gminy Kosakowo nagodził w ten sposób ponad czterdzieści osób i zespołów. Część artystyczną wydarzenia
wypełniły występy nagrodzonych: Chóru Morzanie oraz zespołu Jantarki.

PROGRAM 500+
Biuro Polityki Społecznej Urzędu Gminy Kosakowo
Do zadań Biura należą sprawy związane z programem 500 +
Biuro mieści się w Kosakowie przy ul. Fiołkowej 2b, (dawna siedziba Straży Gminnej/obok
Ośrodka Zdrowia). Dzień otwarcia biura - 1 kwietnia 2016r. Biuro będzie czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Kosakowo.
Pracownice biura - mgr Anna Głowińska i mgr Alicja Wawrzyniak, tel. (58) 732-50-16 , e-mail: politykaspołeczna@kosakowo.pl
1. Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka/dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina
z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na kryterium
dochodowe.
Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenia wychowawcze można składać od 1 kwietnia 2016 roku w gminie zamieszkania - osobiście, za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz przez internet.
Wnioski można już pobierać w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Gminy i także od 1.04. w Biurze Polityki Społecznej.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać za pomocą :
a) portalu empatia.mrpips.gov.pl ( wymagany jest podpis kwalifikowany )
b) PUE ZUS ( nie jest wymagany podpis kwalifikowany )
c) za pomocą bankowości elektronicznej ( nie jest wymagany podpis kwalifikowany )
Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na
osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (należy dołączyć do wniosku orzeczenie o
niepełnosprawności dziecka)
W przypadku kryterium dochodowego do wniosku trzeba będzie dołączyć :
- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
- w przypadku rolników oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
- w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów
- w przypadku cudzoziemców jeżeli zamieszkują wraz z rodzinami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone zezwolenie na
pobyt i pracę w Polsce
- w przypadku rodziców adopcyjnych dokumenty dotyczące przysposobienia.

UWAGA!!! JEŚLI WNIOSEK ZOSTANIE ZŁOŻONY W CIĄGU PIERWSZYCH TRZECH MIESIĘCY - DO 30.06.2016r., RODZICE
DOSTANĄ WYRÓWNANIE WSTECZ, TJ. OD KWIETNIA 2016r.

AKTUALNOŚCI

Uchwały podjęte na XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 25 lutego 2016 roku
1. Uchwała Nr XXI/6/2016 w sprawie nadania nazwy LIŚCIASTA
ulicy położonej we wsi MOSTY na terenie gminy Kosakowo.

nieruchomości położonej w miejscowości Dębogórze gmina
Kosakowo – działki nr 81/2, 81/4 i 81/7.

2. Uchwała Nr XXI/7/2016 w sprawie nadania nazwy JÓZEFA
KRAUSE ulicy położonej we wsi PIERWOSZYNO na terenie
gminy Kosakowo.

8. Uchwała Nr XXI/13/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rewa gmina
Kosakowo – działki nr 147/59 i 147/64.

3. Uchwała Nr XXI/8/2016 w sprawie nadania nazwy JANA
KOSZAŁKI ulicy położonej we wsi PIERWOSZYNO na terenie
gminy Kosakowo.

9. Uchwała Nr XXI/14/2016 w sprawie wyrażenia zgody
na
zbycie
nieruchomości
położonej
w
miejscowości Rewa gmina Kosakowo – działka nr 147/60.

4. Uchwała Nr XXI/9/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Kosakowo nr II/16/94 z dnia 18 lutego 1994 roku w
sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz wprowadzenia
numeracji we wsi Mosty.

10. Uchwała Nr XXI/15/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Kosakowo na lata 2016 – 2020.
11. Uchwała Nr XXI/16/2016 w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gm. Kosakowo w 2016 roku.

5. Uchwała Nr XXI/10/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Kosakowo nr XI/81/97 z dnia 6 listopada 1997 roku
w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz wprowadzenia
numeracji we wsi Pierwoszyno.

Uchwała Nr XXI/17/2016 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest
opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej,
terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty
miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

6. Uchwała Nr XXI/11/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 137/3 obręb
Mechelinki Gmina Kosakowo.
7. Uchwała Nr XXI/12/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

Uchwała Nr XXI/17/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 2016 roku
W sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej,
terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust.5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zmianami),, rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać
opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. z 2011 r. Nr 197 z późn. zmianami) ,
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§1

Ustala się następujące miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową:
1) wieś Rewa,
2) wieś Mechelinki

§2

Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach wymienionych w § 1 w wysokości 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§3

1. Obowiązek opłaty powstaje z dniem przybycia do miejscowości objętej opłatą.
2. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
3. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w § 2, zobowiązanych do uiszczania
opłaty miejscowej.
4. Celem zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej określa się następujący zakres danych zawartych w ewidencji, o której
mowa w pkt. 3:
1/ oznaczenie pokoju, liczba osób
2/ imię i nazwisko osoby, od której należy pobrać opłatę miejscową,
3/ data i godz. przybycia
4/ data i godzina zakończenia pobytu
5/ kwota pobranej opłaty miejscowej.

§4

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
świadczące usługi w zakresie zakwaterowania, w tym: domy wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, schroniska, ośrodki kempingowe,
pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i gospodarstwa ekoturystyczne oraz
inne podobne obiekty / w stosunku do osób korzystających z tych usług.
3. Inkasenci pobierają opłatę miejscową od osób wskazanych w § 2 niniejszej uchwały i wpłacają ją na rachunek Urzędu Gminy Kosakowo,
w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej opłaty miejscowej.
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§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.

§6

Traci moc Uchwała Nr XIX/102/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia miejscowości,
w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty
miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
/-/ Marcin Kopitzki

UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą ustalono, że opłata miejscowa pobierana będzie w 2-ch miejscowościach Gminy Kosakowo posiadających korzystne
walory i warunki umożliwiające pobyt osób w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
Dostosowano przepisy dotychczas obowiązującej uchwały Rady Gminy Kosakowo w sprawie opłaty miejscowej do zapisów ustawowych
wchodzących w życie z dniem 1.01.2016r., m.in. poprzez uściślenie, że opłatę tą pobiera się za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Górna granica stawki kwotowej obowiązująca w danym roku podatkowym ulega corocznie zmianie na następny rok podatkowy.
W 2016 roku na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2016 r. górna granica stawki opłaty miejscowej wynosi 2,18 zł. Wysokość tej opłaty w Gminie Kosakowo pozostawiono
na dotychczasowym poziomie – 1,80 zł., który nie przekracza kwoty maksymalnej.
Przepisy dotyczące opłaty miejscowej zawarte w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określają zamknięty katalog
zwolnień o charakterze podmiotowym. Opłaty miejscowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych
osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lubzwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają
miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się
opłatę miejscową
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
W stosunku do pozostałych osób obowiązuje jedna stawka opłaty miejscowej, która wynosi 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Celem zapewnienia prawidłowego poboru w/w opłaty oraz kontroli – zgodnie z delegacją ustawową - wprowadzono obowiązek
prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.

SPRAWOZDANIE
z prac Wójta Gminy Kosakowo w okresie od 29 stycznia – 25 lutego 2016r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zarządzeniem Nr 20/2016 utworzyłem w strukturach Urzędu Gminy Biuro Polityki Społecznej. Do zakresu jego działania będzie należeć:
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program rządowy 500+), sprawy związane z Kartą
Dużej Rodziny, w tym przyjmowanie i weryfikacja wniosków i dokumentów oraz wydawanie kart oraz realizacja gminnej polityki senioralnej
poprzez integrację i wspieranie środowiska osób starszych, w tym m.in.: wspieranie aktywności, profilaktyka i promocja zdrowia osób
starszych. Planuje się zatrudnienie 2 osób.
Biuro Polityki Społecznej, które będzie realizowało Program 500+ czynne będzie od 1 kwietnia br. w budynku przy ul. Fiołkowej 2b
w Kosakowie (obecnie pomieszczenie Straży Gminnej). Wejście od strony parkingu.

II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Anyżowej, Ogrodowej i Rodzynkowej, w miejscowości
Kosakowo zawarto umowę z firmą: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.o. Jan Miętki 83-420 Liniewo, ul. Starowiejska 1. Cena ofertowa
wybranej oferty to 138 241,34 zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.06.2016 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie poszukuje chętnych osób do udziału w projekcie „Aktywny Powiat
Pucki”. W ramach projektu dla uczestników oferowane są bezpłatne kursy zawodowe. Kontakt pod numerem telefonu
(58) 620 82 02.
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Kłopoty z doręczeniem poczty
W ostatnim czasie wystąpiły na terenie naszej Gminy opóźnienia z doręczaniem korespondencji do
mieszkańców. Między innymi wiele osób, chcąc się jak najszybciej rozliczyć z fiskusem, zwracało się do tut. Urzędu
po PIT roczny. Jeżeli ktoś z Państwa do tej pory PIT-u nie otrzymał, może się zwrócić do nas po kopię.
Informujemy, że zwłoka w doręczeniu nie była z naszej winy. Urząd Gminy wysłał wszystkie PIT-y w terminie. Jednakże, jak nas informuje
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 10, Urząd Pocztowy Gdynia 2 robił wszystko, aby jak najszybciej doręczyć listy
klientom. Zaistniała sytuacja wynikła z tego, że duża liczba listonoszy po prostu się rozchorowała, za co Poczta przeprasza.

Do mieszkańców naszej gminy, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku zameldowania – rozliczając
się z fiskusem podajmy adres faktycznego zamieszkania
Na rozliczenie z Urzędem Skarbowym został jeszcze nieco ponad miesiąc, więc tym, którzy jeszcze tego nie zrobili przypominamy, że
mieszkając w Gminie Kosakowo, a nie będąc w niej zameldowani, mogą Państwo wybrać miejsce złożenia deklaracji zgodnie z miejscem
zamieszkania. Zachęcamy Państwa do rozliczenia PIT-u zgodnie z miejscem zamieszkania.
Korzyści z tego są oczywiste. Część podatku dochodowego zostanie przekazana do Gminy, w której mieszkamy i z którą obecnie
jesteśmy związani, a to zwiększy możliwości rozbudowy infrastruktury, z której codziennie korzystamy. Możemy polepszać te warunki.
Dzięki wzrostowi dochodów wspieramy rozwój miejsca, w którym żyjemy. W przeciwnym razie odpis z naszego podatku otrzyma Gmina,
z której się wyprowadziliśmy. Warto o tym pamiętać – to taki mały akt lokalnego patriotyzmu.

ROLA PRACODAWCÓW W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM
W POWIECIE PUCKIM – DEBATA
W puckim ratuszu odbyła się debata „Rola pracodawców w szkolnictwie zawodowym w Powiecie Puckim”. Na zaproszenie Starosty
Puckiego swoje prelekcje wygłosili: Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego –
Adam Krawiec oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Jan Główczewski.
Po wystąpieniach rozpoczęła się debata dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego. Jej moderatorem był dr Piotr Zamojski z Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Do debaty wprowadzili: Jarosław Filipczak z Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan,
Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck, Aleksander Struck – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie oraz dr hab. inż. Marek
Dzida – prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, prorektor ds. kształcenia. W dyskusji wzięli udział również zebrani goście – głównie pracodawcy z terenu Powiatu Puckiego, ale również samorządowcy.
Na zakończenie spotkania podpisano osiem umów dotyczących utworzenia nowych klas patronackich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Umowy podpisali
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele zainteresowanych firm.

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów
Informacyjnych.
Najbliższe spotkanie w Urzędzie Gminy Kosakowo z konsultantami LPI FE odbędzie się w dniu 28 kwietnia
w godz. 11:00 -14:30. Informacje na stronie www.kosakowo.pl w aktualnościach.
Czekamy na zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Aby uniknąć konieczności nadmiernego
oczekiwania na konsultacje prosimy o zapisywanie się pod numerem telefonu 58 572 94 52.
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Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych!
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)
przypominamy, że od 1 stycznia 2016r. zmieniły się zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynków.
W związku z powyższą zmianą właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do tut. Urzędu korektę na druku IN-1 wraz ze wskazaniem części wspólnych budynku, który podlega opodatkowaniu. Dane odnośnie powierzchni części wspólnych należy uzyskać od
zarządców nieruchomości. Wszelkich informacji można uzyskać w tut. urzędzie w pokoju nr 02 lub telefonicznie 58 660-43-19.

INFORMACJA O PŁATNOŚCI – GOSPODARKA ODPADAMI
Informujemy, iż do wszystkich mieszkańców Gminy wysłano jednorazową informację o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach
płatności wraz z wyszczególnieniem indywidualnego nr. konta podatnika, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przypominamy o terminach i częstotliwości uiszczania opłat:
- za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku,
- za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku,
- za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku,
- za IV kwartał do dnia 15 października danego roku.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby w dniu
odbioru odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem przygotować odpady do odbioru poprzez
odpowiednie związanie worka.

Można również dokonywać opłat za cały rok z góry.

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 - KOLONIE
Przydział miejsc i kart na kolonie :

Organizator kolonii letnich: dyrektor Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Mostach mgr Anna Szymborska, tel. kontaktowy:
607694 069, e- mail: spmostydyrektor@epf.pl
Uczniowie Gminy Kosakowo w roku 2016 mogą skorzystać:
•

•

•

•

z kolonii letnich w Krościenku w terminie 30.VI – 13.VII
(grupa 45 uczniów klas IV – VI i Gimnazjum w Kosakowie
). Kierownik kolonii : p. Mariola Kucińska , pielęgniarka :
Renata Godlewska, wychowawcy: Katarzyna Lubocka, Barbara
Kisielewska ,
z kolonii letnich w Żerkowie w terminie 5 .VII – 19.VII (grupa
45 uczniów klas IV – VI i Gimnazjum w Kosakowie ), Kierownik
kolonii: p. Aleksandra Pająk, pielęgniarka: Mirosława
Makurath, wychowawcy: Anna Gerber, Lucyna Filipiuk,
z kolonii letnich w Ojranach na Litwie w terminie 5.VII – 19.VII
(grupa 30 uczniów klas IV – VI i Gimnazjum w Kosakowie).
Kierownik kolonii: Mariusz Wiński, pielęgniarka: Elżbieta
Kołodziejska, wychowawca : Zuzanna Kozielska,
z półkolonii letnich organizowanych w Szkole Podstawowych
w Mostach, Dębogórzu i Pogórzu dla uczniów klas I – III
w terminach ustalonych przez dyrektorów szkół . Regulamin
naboru na półkolonie : W półkoloniach w pierwszej kolejności
mogą wziąć udział uczniowie: uczęszczający do gminnych
szkół, po ukończeniu I i II klasy szkoły podstawowej.
W przypadku wolnych miejsc mogą wziąć udział uczniowie,
którzy ukończyli klasę III lub uczniowie biorący udział
w półkoloniach w poprzednim roku. Minimalna liczba dzieci
w grupie to 15 uczniów , maksymalna to 25 uczniów. Koszt
ponoszony przez rodziców to 300 zł. Termin naboru na
półkolonie: od 4 do 27 maja 2016 roku

w Szkole Podstawowej w Mostach półkolonie odbędą się
w terminie 5.VII – 18 VII. w godzinach 8.00 – 16.00, kierownik
półkolonii: p. Anna Podgórska, wychowawcy : p. Katarzyna
Warzewska , p. Dorota Wiktor - I tydzień, p. Alicja Łątkowska,
p. Grażyna Polkowska - II tydzień
Szczegóły naboru określają dyrektorzy gminnych szkół.

Na terenie Gminy Kosakowo odbędą się kolonie
letnie z :
Gminy Krościenko w terminie 1.VII – 14. VII w Szkole w Dębogórzu,
Gminy Zerków w terminie 4.VII – 18.VII w Szkole w Pogórzu , Litwy
w terminie 6.VII – 18.VII w szkole w Mostach

Szkoły :

Krościenko i Zerków

Litwa

Mosty:

13 i 13

10

Pogórze :

11 i 12

6

Kosakowo

10 i 9

7

Dębogórze

9i9

4

Sołectwa: Dębogórze Wybudowanie i Kazimierz po 1 miejscu dla
każdej kolonii (łącznie 3 karty każde).
Organizator prosi o informację i zwrot kart w przypadku
niewykorzystania miejsc przez szkołę.

Regulamin naboru na kolonie :
Na kolonie w pierwszej kolejności mogą jechać uczniowie:
uczęszczający do gminnych szkół , po ukończeniu III klasy szkoły
podstawowej, nie korzystający w poprzednich latach z tej formy
wypoczynku. Uczniowie uczęszczający do gminnych szkół ponoszą
jedynie część odpłatności za kolonie tj: 600 zł
W przypadku niewykorzystania miejsc, na kolonie mogą pojechać
uczniowie spoza terenu gminy Kosakowo lub uczęszczający do
innych szkół, jednak ponoszą pełną odpłatność w wysokości
1200 zł
Dyrektor każdej szkoły opracowuje własny szczegółowy regulamin,
w którym ustali liczbę miejsc dla uczniów objętych pomocą GOPS
i ustali pozostałe zasady pierwszeństwa.
Nabór na kolonie: rozpocznie się w chwili dostarczenia przez
organizatora kart do szkół : 4 maja 2016 roku,
zakończy się w szkołach w chwili odebrania kart przez organizatora: 27 maja 2016 roku .
Po 27 maja 2016 roku organizator może przekazać wolne karty
uczniom innych szkół spoza terenu gminy Kosakowo.
Listy uczestników kolonii zostaną wywieszone do 17 czerwca
2016 roku

Zebrania organizacyjne z uczestnikami kolonii :

Za przeprowadzenie zebrania z uczestnikami kolonii odpowiedzialni
są kierownicy kolonii w terminie od 17 do 23 czerwca 2016 r.
w swoich macierzystych szkołach i w godzinach dostosowanych do
godzin pracy rodziców tj. od 18.00 ( zebranie kolonii do Krościenka
i Żerkowa w szkole w Mostach i zebranie kolonii na Litwę w szkole
w Dębogórzu ) .
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PREZENTUJEMY SYLWETKI NAGRODZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO
ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU W ROKU 2015

Jadwiga Piernicka - propagatorka kultury i sztuki regionalnej,
haftu, mowy kaszubskiej oraz literatury. Od 25 lat związana
zawodowo z gminną biblioteką, wcześniej jako jej dyrektor,
obecnie pracując w bibliotece m.in. prowadzi akcję „Cała Polska
czyta dzieciom”. Aktywna członkini Zrzeszenia Kaszubsko –
Pomorskiego. Jedna z założycielek Chóru „Morzanie”. Dzisiaj
członkini zespołu regionalnego „Kosakowianie”. Autorka
zabawnych krótkich form teatralnych w „rodnej mowie”, które
z powodzeniem wystawia na scenie.

Zespół „Jantarki” - amatorski dziecięcy zespół regionalny

prowadzony pod czujnym okiem dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mostach. Koło założone w 1996 r. przez panią
Aleksandrę Pająk. Od 2008 r. funkcjonuje jako zespół i jest
prowadzony przez Aleksandrę Pająk i Lucynę Sorn. Na przestrzeni
7 lat zespół wielokrotnie występował na arenie gminnej,
w gminach partnerskich oraz brał udział w międzynarodowych
festiwalach folklorystycznych w Grecji, Hiszpanii, Włoszech,
Gruzji i na Cyprze.

Stowarzyszenie
Kaszubski
Regionalny
Chór
„Morzanie” – obchodzący w tym roku jubileusz 15-lecia

istnienia. Na przestrzeni lat wystąpili ponad 400 razy i zdobyli
wiele nagród; w 2007 roku działalność chóru została dostrzeżona przez Ministerstwo Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało mu nagrodę „Bursztynowy mieczyk”
za pasję i zaangażowanie w promocję kultury muzycznej oraz
propagowanie kultury i tradycji Ziemi Kaszubskiej. W 2010 oraz
2013 roku chór został laureatem nagrody „Bursztynowa Koga”,
w 2013 roku otrzymał również wyróżnienie dla najlepszego
zespołu kaszubskiego na Pomorskim Festiwalu Pieśni
Wielkopostnej w Szemudzie. Oprócz wielu występów, chór
corocznie organizuje „Spotkania chóralne” oraz „Festiwal Kolęd
Kaszubskich”, wydał również trzy płyty CD oraz „Śpiewnik Kolęd
Kaszubskich”. Prezesem chóru jest p. Hildegarda Skurczyńska,
dyrygentem i kierownikiem artystycznym prof. Przemysław Stanisławski. Minione 15 lat to bogata historia chóru
wypełniona wieloma sukcesami artystycznymi, licznymi nagrodami i koncertami. Dziś trudno sobie wyobrazić większość
obchodzonych w Kosakowie świąt państwowych, gminnych, czy kościelnych bez udziału chóru. Prezentowany podczas
koncertów repertuar muzyczny promuje nasz region, jak i gminę Kosakowo.
W sposób szczególny wyróżniono chórzystów najdłużej śpiewających i aktywnie uczestniczących w pracy chóru: Hildegardę
Skurczyńską, Wandę Krause, Alicję Krause, Bożenę Strzelec, Marię Paszke, Danutę Matuszewską, Bernadetę Przyborowską,
Henryka Jabłońskiego Romana Majkowskiego oraz Kierownika
atystycznego dyrygenta prof. Przemysława Stanisławskiego.

Marta Nagórka - studentka Akademii Sztuk Pięknych

w Gdańsku na wydziale architektury wnętrz i wzornictwa
oraz wspaniale się zapowiadająca thriatlonistka z wieloma
sukcesami na swoim koncie. W roku ubiegłym brała udział
w licznych zawodach sportowych, zajmując wysokie miejsca
w Volvo Triatlon Series oraz Triatlon Bydgoszcz (3 miejsce wśród
wszystkich kobiet i 2 miejsce w swojej grupie wiekowej 19-24).
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Maciej Wardziński - mieszkaniec Mostów, zdobywca
tysięcznej bramki dla Arki Gdynia. Doceniając talent
i skuteczność zawodnika Arka Gdynia podpisała z naszym
laureatem profesjonalny kontrakt. W drużynie zajmuje pozycję
napastnika.

Karolina Rzepa - mieszkanka Dębogórza, studentka
Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni na wydziale
pedagogiki. Dwukrotna brązowa medalistka Bowlingowych
Mistrzostw Świata osób niewidomych i słabowidzących podczas
World Games w Seulu. Należy do klubu Łuczniczka Bydgoszcz.
Trenuje bowling od ponad 6 lat, co trzy miesiące wyjeżdżając
na zgrupowania kadry Polski. Zajęła I miejsce na Mistrzostwach
Polski w Bowlingu, 3 miejsce w grze indywidualnej na Ibsa
Word Games, 3 miejsce w drużynowych Mistrzostwach Polski,
3 miejsce w Pucharze Polski .

Reprezentanci Yacht Club Rewa załoga w klasie Micro:

Maciej Twarowski - sternik, załoganci Mirosław Zając oraz
Jakub Lewicki. Od kilku lat szczęśliwie gminę Kosakowo
rozsławia żeglarstwo i doskonałe warunki do jego
uprawiania. Nie dziwi więc, że wśród laureatów nagrody
Wójta za wysokie wyniki sportowe znaleźli się mistrzowie
tego sportu. Wśród licznych tytułów panowie wywalczyli
Mistrzostwo Polski w wyścigu długodystansowym, Mistrzostwo
Polski w rywalizacji na trasie olimpijskiej oraz IV miejsce
w Mistrzostwach Świata we Francji. Za znaczące sukcesy
sportowe wójt wyróżnił również Krzysztofa Stromskiego
oraz Andrzeja Romanowskiego. Pan Andrzej zdobył II miejsce
w Pucharze Polski Seniorów w olimpijskiej klasie Finn.

Marcin Gienieczko - mieszkaniec Gminy, jeden z najbardziej

aktywnych obieżyświatów w Polsce. Niestrudzony organizator
samotnych wypraw. Zajmuje się reportażem zagranicznym,
przepłynął samotnie trzy największe rzeki Dalekiej Północy:
Jukon na Alasce, cały system rzeczny Mackenzie w Kanadzie
oraz syberyjską rzekę Lenę. Przeszedł góry Mackenzie, a zimą
na nartach część rzeki Kołyma na Syberii. Rok 2015 należał
do niego! W ciągu 111 dni – od maja do początku września
przemierzył „w poprzek” Amerykę Południową. Najpierw 700
km na rowerze przez wysokie na prawie 5.000 m n.p.m. Andy,
potem 6.000 km w łódce typu canoe po najdłuższej rzece świata
Amazonce (płynął 94 dni), wreszcie 80 km marszobiegu zBelem
na wyspę Moskiero nad Atlantykiem. Ten wyczyn zapisano
w księdze rekordów Guinnessa. Szczególnym walorem wyprawy
był fakt, iż w ten sposób pomagał Pomorskiemu Hospicjum dla
Dzieci zbierać pieniądze na karetkę.

Wszystkim laureatom gratulujemy.
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OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni
Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze
zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVII/102/2011 z dnia 24.11.2011r.
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej
Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 11.04.2016r. do 11.05.2016r.
Z projektem planu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy ul.Żeromskiego 69, w p. nr 07 w godzinach pracy Urzędu
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 organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, wnieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2016r. na adres: Urząd Gminy Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.04.2016r. o godz. 16.00 w świetlicy
sołeckiej w Dębogórzu Wybudowaniu przy ul.Długiej 16.
Jednocześnie informuje się, 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 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem wsprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w miejscowego planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy to jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko
tego planu, opiniami i uzgodnieniami.
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 25.05.2016r.
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 są
rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik

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

Kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza
Kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza od urodzenia mieszkaniec Gminy Kosakowo. Dziekan
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni. Kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku
jako słuchacz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w roku 1985 uzyskując
tytuł magistra inżyniera elektryka.
Po odbyciu stażu okrętowego pierwszą jednostką, do której został skierowany celem
dalszego pełnienia służby był Poligon Kontrolno-Pomiarowy Marynarki Wojennej,
gdzie kolejno zajmował stanowiska starszego oficera stacji oraz zastępcy komendanta tegoż
Poligonu.
W 1994 roku podwyższając swoje kwalifikacje uzyskuje stopień naukowy doktora nauk
technicznych w specjalności hydroakustyka nadany przez radę Wydziału MechanicznoElektrycznego AMW.
W 1999 roku został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej i wyznaczony na stanowisko adiunkta z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika Zakładu Pól Fizycznych
na WNiUO. W 2004 roku zostaje kierownikiem zakładu Radiolokacji i Hydroakustyki,
od 2009 roku szefem Zespołu Badawczego, a od 2011 roku adiunktem- szefem Centrum.
Praca naukowo- badawcza będąca głównym polem działania komandora Glozy zaowocowała w 2014 roku nadaniem przez Wydział
Inżynierii Mechanicznej Akademii Górniczo - Hutniczej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych.
W tym samym roku kmdr Gloza zostaje powołany na członka Rady Naukowo – Przemysłowej w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Z dniem 27 października 2014 roku został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Od nowego roku akademickiego będzie sprawował funkcję prorektora ds. naukowych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni.
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Gmina Kosakowo współpracuje ...
KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”
Większości mieszkańcom Gminy Kosakowo z całą pewnością nieobca jest nazwa Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki”(KZG). Uważnym czytelnikom Biuletynu kojarzy się z cyklem edukacyjnych i proekologicznych artykułów. Jednakże zapewne
niewiele osób zdaje sobie sprawę jak ważna jest współpraca naszej Gminy właśnie z Komunalnym Związkiem. Warto poświęcić temu
kilka słów.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” to związek międzygminny powołany w 1991 roku w oparciu
o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. W skład Związku wchodzą następujące miasta: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo, Sopot,
oraz gminy: Wejherowo, Szemud, Kosakowo. Nazwa pochodzi od rzeki Redy, która przepływa przez trzy miasta Związku (Wejherowo,
Rumię, Redę oraz Gminę Wejherowo) i potoku Chylonka płynącego przez Gdynię. W samej nazwie symbolicznie zawarty jest jednak
szerszy kontekst, bowiem opisany w ten sposób obszar to ogromny zbiornik wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr
110), stanowiący zasoby wody pitnej dla całej aglomeracji i będący przedmiotem szczególnej troski zrzeszonych w KZG samorządów.
Do statutowych zadań Związku należy: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie,
gospodarka odpadami, informacja i edukacja ekologiczna oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska – powietrza, wód, gruntów
i przyrody. W tym zakresie Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie członków - gmin i koordynuje ich działania.
Zakres działalności Związku na terenie naszej Gminy jest szeroki. Tradycyjnie Komunalny Związek organizuje różnego rodzaju akcje
i kampanie, jak również konkursy ekologiczne i edukacyjne, w których regularnie biorą udział nasze gminne szkoły: w ubiegłym roku
w konkursie Mała nakrętka – duży problem Gimnazjum w Kosakowie zdobyło II miejsce, ponadto ZSP w Mostach oraz Gimnazjum
w Kosakowie przyznano tytuły Lidera Lokalnej Ekologii.
Regularnie odbywają się objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych (m.in. szafy, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, stoły, dywany,
armatura łazienkowa, lustra, ramy okienne, drzwi, lampy, karnisze, kanistry, opony), a także zbiórki odpadów niebezpiecznych (zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki ochrony roślin
i owadobójcze, farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki – ale nie puste opakowania,
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań
i ulotek). Związek nieodpłatnie odbiera od mieszkańców również zw.
elektroodpady – duży sprzęt AGD i RTV (tj. o wadze powyżej 20 kg:
lodówki, telewizory, pralki i zmywarki – wyłącznie sprzęt kompletny
i pochodzący z gospodarstw domowych; nie są przyjmowane elektroodpady
z działalności gospodarczej oraz rolniczej). Z kolei tzw. odpady zielone
(biodegradowane) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok
zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Szczegółowe harmonogramy zbiórek oraz wszelkie informacje dotyczące
planowanych akcji, kampanii i konkursów, znaleźć można na stronie internetowej
Urzędu Gminy Kosakowo (http://kosakowo.pl/odpady) lub na stronie Doliny Redy
i Chylonki (http://www.kzg.pl).

KONCERT WERONIKI KORTHALS W GMINNYM DOMU
KULTURY W PIERWOSZYNIE
W sobotę 12 marca 2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył
się koncert Weroniki Korthals, którego organizatorem byli Wójt Gminy Kosakowo,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo, Biblioteka Publiczna Gminy
Kosakowo, sołectwa Pierwoszyno i Mosty. Sobotni występ stanowił jeden z cyklu
koncertów, promujących najnowszy album Weroniki „ON”, oparty na wierszach ks. Jana
Twardowskiego.
Skład zespołu: Weronika Korthals – śpiew, skrzypce, Mirosław Hałenda – instr. Klawiszowe,
Szymon Damięcki – gitara akustyczna, śpiew, Marcin Ciesielski – cajon, perkusjonalia,
Aleksander Kamiński – saksofon, Grzegorz Nadolny – kontrabas, bas, fretless

TEATR MŁODZIEŻOWY GMINY KOSAKOWO ZAPRASZA NA PREMIERĘ:
„80 WYSP I JEDEN ŚWIAT”
Tradycja szkut rewskich zobowiązuje. Podobnie jak przywiązanie
do tematyki morskiej. Czas zatem postawić żagle i… przypłynąć do
Domu Kultury w Pierwoszynie w piątek 15 kwietnia br. o godz. 18:00
na najnowszą premierę naszego Teatru Młodzieżowego. Zdana na łaskę,
tudzież niełaskę morskiego żywiołu grupa młodych żeglarzy rozbija się
na legendarnych wyspach, których jeszcze nikt nie odkrył. W dzisiejszych
czasach ciężko jednak być Kolumbem, a jeszcze trudniej walczyć
z poetami bez talentu i zadziornymi amazonkami, napotykając na dodatek
tajemniczego wilka i nieznośnego elfa. Czy załoga zdoła przetrwać?
Jak się okaże, czasami łatwiej odkryć odległe lądy niż samego siebie.
80 wysp i jeden świat to teatralna propozycja dla tych wszystkich, którzy kochają
żeglarstwo, poezję i niebanalne poczucie humoru. Wstęp wolny.
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FERIE ZIMOWE W GMINNY DOMU KULTURY W PIERWOSZYNIE
Chociaż zimowa aura nie dopisała, dzieci biorące udział w zajęcia prowadzonych w ramach ferii w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie, bawiły się znakomicie. W dwa kolejne poniedziałki odbyły się przedstawienia. Pierwsze pt. „Pchła Krętaczka” ,
a drugie pt. „Legenda o Smoku Wawelskim” w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych ART-RE. We wtorki, odbywały się
warsztaty muzyczne. Zajęcia przygotowane przez Muzyczny Starter były prowadzone w kameralnych grupach, co pozwoliło młodym
muzykom na podjęcie próby gry oraz dokładnezapoznanie się z wieloma instrumentami. W czwartki Dom Kultury przemieniał się w salę
kinową, prezentując młodym widzom magiczny świat filmu na wielkim ekranie.
Dziękujemy również pozostałym współorganizatorom atrakcji dla naszych gminnych pociech tj.: szkołom gminnym prowadzącym zajęcia
sportowe i świetlicowe, Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo, która przeprowadziła zajęcie integracyjne w bibliotece, Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskiemu o.Dębogórze-Kosakowo prowadzącemu warsztaty kulinarne dla dzieci oraz Regionalnemu Kaszubskiemu Chórowi
Morzanie, który w tym roku włączył się we wspólną organizację ferii z programem kaszubskiej muzyki i tańców .

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO
8 marca br. w kosakowskiej checzy zorganizowano
Spotkanie dla Kobiet, które upłynęło w radosnej atmosferze
śpiewów i tańców. Dodatkową niespodzianką dla pań była
„foto-balanga”: każda z pań mogła zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie w towarzystwie koleżanek.
Z kolei 11 marca br. w Checzy odbyła się Promocja
nowego podręcznika do nauki języka kaszubskiego autorstwa
nauczycielek oraz członkiń Zrzeszenia i zespołu Kosakowianie:
Aleksandry Pająk i Lucyny Sorn – Z kaszebsczim w szkole.
Część 3. Laudację wygłosiła dyrektor szkoły w Mostach Anna
Szymborska. Po krótkiej prezentacji nowej edukacyjnej
publikacji Zespół Kosakowianie zaśpiewał piosenki, których
teksty znaleźć można na kartach tego podręcznika, a o tym,
jak brzmią, przekonać się można na nagraniu na dołączonej do
niego płycie.

Z ŻYCIA SOŁECTW

DĘBOGÓRZE - z okazji Święta Kobiet Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze

wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów zorganizowały w Domu
Kaszubskim w Dębogórzu w dniu 8 marca wieczorek. W tym szczególnym
dniu panowie obsługiwali panie. Każdej pani wręczono kwiatek. Nie zabrakło
słodkości i lampki wina. Wśród gości był Przewodniczący PZER oddziału
Rejonowego w Pucku Eugeniusz Podolak wraz z małżonką. W programie wieczoru znalazł się m.in. wykład pani Janiny Podgórskiej na
temat odliczania od podatku kosztów leczenia.

KOSAKOWO – KONKURS NA LOGO SOŁECTWA
Sołectwo Kosakowo ogłasza konkurs na logo wsi. Każda osoba może zgłosić do konkursu
maksymalnie trzy prace. Projekty logotypów przyjmowane są do dnia 3 maja 2016r. Następnie
komisja konkursowa oceni prace i wybierze najlepsze. Zwycięski logotyp zostanie nagrodzony.
Przewidywane są także nagrody za wyróżnione prace. Projekty powinny być wykonane
w wersji elektronicznej. Można je składać osobiście u sołtysa wsi Kosakowo, bądź w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Kosakowie, w kopertach zaadresowanych na sołtysa
wsi Kosakowo. Wszelkie pytania odnośnie konkursu można kierować adres e-mail sołtysa:
andrzej.sliwinski@kosakowo.pl, bądź telefonicznie: 664-736-959.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie sołectwa Kosakowo – www.kosakowo.solectwo.pl – oraz na
stronie gminy Kosakowo – www.kosakowo.pl. Zapraszamy
do udziału w konkursie!

VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej „ Z piosenką dookoła świata”
Zachęcamy wszystkie śpiewające dzieci do udziału w VIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej – Kosakowo 2016. Tegoroczny Festiwal
odbywać się będzie pod hasłem Z piosenką dookoła świata i – wzorem ubiegłorocznych edycji – podzielony zostanie na dwa etapy:
pierwszy – Przesłuchania konkursowe – 12 maja br. od godz. 9:00, natomiast na Koncert Galowy Festiwalu zapraszamy 19 maja o godz.
17:00 (wstęp wolny). Udział wnim wezmą ci, którzy pomyślnie przebrną eliminacje.
Zarówno Przesłuchania konkursowe, jak i Koncert Galowy, odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Zgłoszenia
przyjmujemy do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz. 16:00: osobiście (w siedzibie Referatu ds. Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo – Rewa, ul. Morskiej 56) lub drogą elektroniczną (na adres kultura@kosakowo.pl
z tytułem: Festiwal - zgłoszenie). Uwaga: po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Więcej informacji, Regulamin Festiwalu oraz Kartę zgłoszenia znaleźć można na stronie internetowej www.kosakowo.pl/rkis (w zakładce
Dokumenty).
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Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla
Seminarium dla Małżeństw w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie -

12 lutego br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbyło się Seminarium
dla Małżeństw. W programie wieczoru znalazły się: prelekcja humorystycznego
filmu, słodki poczęstunek a także sesja zdjęciowa. To niezwykle wesołe i przyjemne
spotkanie zorganizowano w ramach Kampanii Społecznej „Tydzień Małżeństwa”.

Projekt ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej
i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym
świecie. „Tydzień Małżeństwa” to kampania, która ma
inspirować małżonków do rozwoju osobistego i podnoszenia
swoich kompetencji interpersonalnych takich jak m. in.
efektywna komunikacja czy rozwiązywanie konfliktów oraz
do twórczego spędzania czasu razem w celu budowania
i umacniania bliskiej więzi.
W akcję włączyli się partnerzy, którzy 14 lutego - w walentynkową niedzielę - udzielali rabatów po okazaniu ślubnego
zdjęcia: Centrum Sportowe w Kosakowie – Pływalnia,
„Bar Nadmorski” w Rewie, Bar „Smażalnia Ryb” w Rewie,
Restauracja „Dary Morza” w Mechelinkach, Pizzeria „Ciao
Bella” w Pierwoszynie oraz Sklep sieci ABO w Pierwoszynie.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt, Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo oraz Galeria Domowa 1 w Pierwoszynie.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
PN. :WYPRAWY W POSZUKIWANIU ORP „ORZEŁ”
21 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w Gminnym Domu Kultury
w Pierwoszynie odbędzie się spotkanie-wykład pn. „Wyprawy
w poszukiwaniu ORP „Orzeł” – Santi Odnaleźć Orła”.
SANTI ODNALEŹĆ ORŁA to długofalowy projekt, którego założeniem jest
doprowadzenie do odkrycia miejsca spoczynku wraku najsławniejszego
chyba okrętu podwodnego Rzeczypospolitej Polskiej ORP „Orzeł” wraz
z jego sześćdziesięciotrzyosobową załogą oraz rozwikłanie zagadki
przyczyn jego zatonięcia.
Celem projektu jest także odświeżenie pamięci czynów bohaterskiej
załogi okrętu, jak i właściwe podkreślenie roli Polskiej Marynarki
Wojennej, jaką odegrała w latach II Wojny Światowej dla utrzymania
Naszej państwowości. Ważne jest również kultywowanie pamięci
o zwykłych marynarzach – członkach załogi okrętu, którzy wznosząc się
ponad towarzyszące każdemu człowiekowi ułomności i lęki, dokonali
w służbie Ojczyzny czynów nie znajdujących precedensu w historii wojen morskich. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na
stronie: santiodnalezcorla.pl ZAPRASZAMY!

WYSTAWA MALARSKA „SYMFONIA PRZYRODY”
Biblioteka Gminna zachęca miłośników malarstwa do odwiedzenia wystawy zatytułowanej „Symfonia przyrody”, której uroczyste
otwarcie miało miejsce 15 marca 2016 r. Jej Autorka – Brygida Śniatecka jest mieszkanką Redy, członkiem wielu stowarzyszeń, w tym
Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej prace już kilkukrotnie były eksponowane w budynku kosakowskiej książnicy – zazwyczaj
w formie wystaw zbiorowych Artystów z „Koła Pasji Twórczych” (malarstwo ilustracyjne do książek kaszubskich pisarzy), a także jako
ekspozycje poplenerowe (Pani Brygida trzykrotnie była uczestnikiem naszych gminnych plenerów malarskich).Podczas wernisażu
odbyło się losowanie, przygotowane przez Autorkę, w którym można było wygrać jeden z Jej obrazów.
Szczęśliwą zwyciężczynią
loterii została Pani Jadwiga
Świderek. Wystawa będzie
czynna do 19 kwietnia
w godzinach otwarcia
biblioteki. ZAPRASZAMY!
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Z ŻYCIA
SZKÓŁ

GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
Szkolny konkurs z j. angielskiego na własnoręcznie zrobione fiszki
‘MEMO ENVELOPES’

W okresie ferii zimowych zachęcaliśmy naszych uczniów do przygotowania własnych zestawów
fiszek z poznanymi słowami i wyrażeniami, które pomogą im nauczyć się i przyswoić sobie
słownictwo z przeczytanych tekstów. Tego typu materiały pomagają przygotować się do
egzaminu gimnazjalnego oraz powtórzyć i utrwalić słownictwo z I semestru.
Przedmiotem konkursu było wykonanie 4 zestawów fiszek po min.10 fiszek w każdym. Fiszki zostały pogrupowane w 4 kopertach
podpisanych: NOUNS, VERBS, ADJECTIVES, ADVERBS. Fiszki były obustronne: z jednej strony przedstawiały napisane słowo (np.
rzeczownik w j. angielskim i własny przykład zdania oznajmującego, przeczącego lub pytającego z użyciem tego rzeczownika- również
w j. angielskim), z drugiej strony tłumaczenie rzeczownika i zdania w j. polskim). Koperty zostały ozdobione wybraną przez uczniów,
dowolną techniką.
Laureatami konkursu zostali: Wiktoria Ossowska( klasa językowo-artystyczna) -I miejsce, Monika Skelnik( klasa językowa)-II miejsce,
Patrycja Łużny( klasa językowa) - III miejsce, Oskar Markowski ( klasa integracyjna)-wyróżnienie. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni
dyplomami i książkami w wersji dwujęzycznej. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu była pani Agnieszka Król, nauczyciel
j. angielskiego.

SZKOŁA W POGÓRZU
ABBA czyli kolejny sukces Zuzanny Polańskiej - Dwudziestka dzieci
wytypowanych w akcji „Dziennika Bałtyckiego” wystąpi 20 marca jako chórek
podczas „The show a tribute to Abba”. Wśród uczestniczek znalazła się uczennica
klasy Va ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu – Zuzanna Polańska. Udział dzieci z miast,
do których zawita trasa „The Show” to już tradycja. Casting do niedzielnego koncertu
przeprowadził 13 lutego „Dziennik Bałtycki”. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt
dziewczynek i chłopców. Potem finałową dwudziestkę czytelnicy gazety wybrali
w głosowaniu. 20 marca widzowie usłyszą w Ergo Arenie wszystkie największe
przeboje legendarnej szwedzkiej grupy. Wokalistki występujące na scenie nie tylko
wyglądają, ale i brzmią jak wokalistki Abby.
Lekcja o dinozaurach - W świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Pogórzu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawej lekcji o dinozaurach, którą przygotował
i poprowadził Jakub Nowicki, uczeń II LO w Gdyni. W niezwykle przystępny sposób
opowiadał o poszczególnych erach i dinozaurach. Pokazał kolekcję figurek zwierząt, które
zbierał od najmłodszych lat. Zadawał różne pytania, więc mogliśmy aktywnie uczestniczyć
w tej prelekcji. Niezwykłym faktem jest to, że prowadzący zajęcia jest osobą niewidomą
i pokazał uczniom, że zawsze można realizować swoje marzenia i pasje. Spotkanie stało się
inspiracją zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

ZESPÓŁ SZKOLNO –PRZEDSZKOLNY I SSM W DĘBOGÓRZU
III FESTIWAL PIOSENKI ROMANTYCZNEJ - 8 marca, na Dzień Kobiet, odbył

się ż III już Festiwal Piosenki Romantycznej. Uczestników w tym roku było bardzo
dużo. Zgłoszenia przyszły z Krokowa, Łęczyc, Pucka, Redy a nawet Elbląga. Festiwal
rozpoczął sie od prezentacji filmu z I i II Festiwalu Piosenki Romantycznej oraz
przedstawienia składu komisji, w której zasiedli: prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku
Aleksandra Bieg- Piaseczna, pani dyrektor ZSP w Dębogórzu Halina Foltynowicz, Wójt
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko
- Pomorskiej Tomasz Fopke oraz teatrolog i kompozytor dr Karol Dettlaﬀ. Poziom
prezentacji był bardzo wysoki i wyrównany. Jury czekało ciężkie zadanie. Po długich
obradach przyznano miejsca w czterech kategoriach wiekowych: Oto wyniki naszych
uczniów:

12

Z Ż YC I A S Z KÓ Ł / S P O RT

SOLIŚCI KLAS I- III - II MIEJSCE – PAWEŁ SELKA (ZSP DĘBOGÓRZE), III MIEJSCE – KORNELIA FILAR (ZSP MOSTY),
ZESPOŁY KLAS I-III - WYRÓŻNIENIA – OLIWIA PIKNICZKA I NINA ZAJDLER (SP POGÓRZE); ZESPÓŁ „NUTKI” (SP POGÓRZE)
SOLIŚCI KLAS IV – VI - I MIEJSCE – AGATA SZEFKA (ZSP DĘBOGÓRZE), II MIEJSCE – DAWID MIGGA (ZSP MOSTY) / NATALIA MIKOŁAJEWSKA
(ZSP DĘBOGÓRZE), III MIEJSCE – VANESSA SARKISSIAN (ZSP MOSTY), WYRÓŻNIENIA –ZUZANNA POLAŃSKA (SP POGÓRZE); MARTYNA
KIERSZKA(ZSP MOSTY)
ZESPOŁY KLAS IV- VI - I MIEJSCE – „TERCET NA PIĄTKĘ” (SP POGÓRZE) / ZESPÓŁ KASZUBSKI „DĘBOGÓRSKIE KWIATKI” (ZSP DĘBOGÓRZE),
II MIEJSCE – ZESPÓŁ „3+1” (ZSP MOSTY)
GIMNAZJUM - II MIEJSCE –JUSTYNA GAPIŃSKA (GIMNAZJUM MOSTY), III MIEJSCE – MAGDALENA MIKULSKA (GIMNAZJUM MOSTY),

Zwycięstwo Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym ,, Kropka poznaje świat”
W styczniu br. Fundacja Uniwersytet Dzieci we współpracy z wydawnictwem ,,Skrzat” zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów
klas I-III i przedszkolaków pt:,, Kropka Poznaje Świat”.
Zadaniem konkursowym było stworzenie przez uczniów dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej kropkę, która poznaje
świat i zadaje pytania naukowcom.
Dzieci pod kierunkiem nauczycieli świetlicy
szkolnej ,, Wesołe Akwarium”: Katarzyny
Warzewskiej i Małgorzaty Bendryn wzięły
czynny udział w konkursie. Spośród
nadesłanych 210 prac z różnych szkół,
wybrano 10 zwycięskich, z czego 2 prace
były wykonane przez naszych uczniów:
Martynę Tyńską oraz Oliwiera Łysakowskiego.
Zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Oto obok zwycięskie prace:
Autor pracy: Martyna Tyńska

SPORT

Autor pracy: Oliwier Łysakowski

OSM NADAL ZE SZTORMEM MOSTY

- Zarząd GKS Sztorm
Mosty podpisał umowę o współpracy ze spółką Operator Systemu
Magazynowania Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu. Umowa jest
kontynuacją współpracy rozpoczętej trzy lata temu.

Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. (GK PGNiG) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług
magazynowania paliwa gazowego w 7 podziemnych magazynach gazu zlokalizowanych na terenie kraju. Ważnym kierunkiem
zaangażowania społecznego OSM są działania na rzecz lokalnych społeczności. Wieloletnia współpraca z GKS Sztorm Mosty to element
długofalowej polityki zaangażowania społecznego Spółki, której celem jest m.in. wspieranie ważnych inicjatyw społecznych i poprawa
standardów życia mieszkańców w gminie Kosakowo.

NABÓR CHŁOPCÓW DO DRUŻYN JUNIORSKICH SZTORMU MOSTY- Gminny Klub
Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabór uzupełniający chłopców do rocznika 2010/2011. Treningi odbywają się
w soboty w godz. 10.00-11.00, w Hali Sportowej kosakowskiego Gimnazjum. Kontakt: trener Michał Michalski –
tel. 507 625 650 (sztormmosty2010.futbolowo.pl). Kontakt do trenerów starszych roczników:
- rocznik 2008/2009: Marek Hebel – tel. 512 375 925 (sztormmosty2008.futbolowo.pl),
- rocznik 2006/2007: Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182 (sztormmosty2006.futbolowo.pl),
- rocznik 2004/2005: Paweł Formella – tel. 608 272 212 (sztormmosty2004.futbolowo.pl).

XI MISTRZOSTWA POWIATU W FUTSALU „KIBOLCUP 2016”
O PUCHAR STAROSTY PUCKIEGO
Wśród 16 najlepszych drużyn z powiatu puckiego znalazło się aż 5 drużyn z gminy
Kosakowo (mistrz i wicemistrz gminy oraz 3 z „dzikimi kartami”). Do fazy pucharowej
oprócz Dębogórza Wybudowania zdołało awansować jeszcze tylko Dębogórze, które w
ćwierćfinale przegrało 1:2 z Dębogórzem Wybudowaniem. Turniej odbył się w Hali OPO
Cetniewo we Władysławowie, 6 marca.
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ZAKOŃCZENIE HALOWYCH ROZGRYWEK O PUCHAR WÓJTA GMINY
KOSAKOWO - 13 lutego 2016 r. w Hali Sportowej ZS-P w Mostach odbyła się ostatnia

kolejka Zimowej Ligi Futsalu o Puchar Wójta Gminy Kosakowo i GKPiRPA. Rozgrywki
sezonu 2015/2016 zdominowały drużyny z Rewy: I miejsce – z kompletem 10 wygranych
meczów – zdobyła ekipa Delfina Rewa, a II – z 1 tylko porażką – ekipa Rewy.

Miejsce III przypadło broniącemu tytułu Dębogórzu Wybudowaniu. Koronę króla
strzelców zdobył Sebastian Karnat z Rewy (27 trafień), najlepszym bramkarzem został
Krystian Totzke z Delfina Rewa, a Puchar Fair Play trafił do zespołu Sokół Kosakowo.
W zakończonej edycji rozgrywek odbyło się 8 kolejek spotkań (od 12 grudnia 2015 r.),
a każdy z zespołów rozegrał po 10 meczów.

XIX BIEGOWE GRAND PRIX POWIATU PUCKIEGO O PUCHAR STAROSTY - zapraszamy wszystkich biegaczy
do wzięcia udziału w XIX Biegowym Grand Prix Powiatu Puckiego o Puchar Starosty. Start drugiego etapu odbędzie się przy
pętli autobusowej w Mechelinkach, w sobotę 14 maja o godz. 10.00. Możliwość zapisów – na miejscu w dniu zawodów,
w godz. 9.30 – 9.50. Udział w imprezie jest bezpłatny, a dla najlepszych przewidziane są nagrody. Więcej informacji udziela
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej (adres: lks.puck.pl) oraz Referat ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z s. w Rewie (tel. 58 620 06 95, e-mail: rkis@kosakowo.pl).
DZIECIĘCY TURNIEJ SZACHOWY – TRENINGOWY - Dziecięcy Turniej Szachowy dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbędzie się w sobotę 24 kwietnia 2016 r. od godz. 10.00
w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Rozgrywki przeznaczone są dla dzieci zainteresowanych
rozwojem swych szachowych umiejętności. Nie przewiduje się nagród i dyplomów.
Turniej treningowy umożliwia doskonalenie gry, spotkanie z nowymi przeciwnikami w różnym wieku
i o różnym poziomie. Zapisy przyjmowane są drogą mailową: rkis@kosakowo.pl oraz telefonicznie:
58 620 06 95 do piątku 22 kwietnia do godz. 16.00. Organizatorem zawodów jest Wójt Gminy
Kosakowo Jerzy Włudzik i Akademia Szachowa 8×8 Marzena Gajlewicz.

LIDER CUP 2016 ORAZ GDYNIA CUP 2016
Drużyna Lidera Dębogórze pod kierownictwem trenerów Pawła Wójcikowskiego i Andrzeja Zawadzkiego zorganizowała
w Dębogórzu turniej piłki nożnej dla rocznika 2008 i młodsi. Nasi zawodnicy wygrywając wszystkie spotkania w drodze do finału,
w ostatnim meczu zmierzyli się z ekipą Dragon Bojano. Mecz zakończył się wynikiem 1-1 i o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne,
w których to goście z Bojana wygrali 2-0.
Lider zajął II miejsce, a nasz kapitan Konrad Karaś, został wyróżniony jako najlepszy zawodnik turnieju.
Chłopcy z rocznika 2004 wzięli udział w mocno obsadzonym turnieju Gdynia Cup.
W dwudniowym turnieju rozegrali 7 spotkań i odnieśli 5 zwycięstw (m.in. z Bałtykiem Gdynia, Arką Gdynia, Gryfem Tczew) i w na
20 drużyn, zajęli 6 miejsce. Nasz zawodnik
Kacper Zwierzchowski z 11 bramkami został wyróżniony przez organizatorów jako najlepszy strzelec.
Gratulujemy

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

Jóżef Hallmann z Rewy, lat 81
Leszek Januszek z Mostów, lat 61
Henryka Malecka z Dębogórza Wybudowania, lat 89
Henryk Witt z Suchego Dworu, lat 67
Eugeniusz Własiuk z Suchego Dworu, lat 64
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KALENDARZ IMPREZ
Data

Godz.

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

KWIECIEŃ 2016
N, 03.04.2016

16:15

Spotkania Chóralne - Koncert
z okazji 15- lecia chóru „Morzanie”

Kaszubski Regionalny Chór
Morzanie

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Św. w Pierwoszynie

Śr, 05.04.2016

09:00

Sprawdzian szóstoklasisty

Szkoły w Gminie Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

Pn, 18.04 Śr, 20.04.2016

09:00

Egzaminy gimnazjalne

Gimnazjum w Kosakowie

Gimnazjum w Kosakowie

Pt, 15.04.2016

18:00

Teatr Młodzieżowy Gminy
Kosakowo: „80 wysp i jeden świat”

Wójt Gminy
Teatr Młodzieżowy

Dom Kultury w Pierwoszynie

Cz, 21.04.2016

17:00

„Wyprawy w poszukiwaniu ORP
Orzeł - Santi odnaleźć Orła

Biblioteka w Kosakowie

Dom Kultury w Pierwoszynie

Pt, 22.04.2016

14:00

XV Przegląd Pieśni
o Morzu „Jantarowi Bôt”

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

N, 24.04.2016

10:00

Dziecięcy Turniej Szachowy treningowy

Wójt Gminy
Akademia Szachowa 8x8

Dom Kultury w Pierwoszynie

Pn, 25.04.2016

09:30

Święto Patrona Wsi Kazimierz: Msza
Święta w Rumi

Wójt Gminy
Sołtys Kazimierza
Rada Sołecka

Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Św. w Rumi

Pn, 25.04.2016

17:00

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

Wójt Gminy
Sołtys Kazimierza
Rada Sołecka

Kapliczka i Świetlica
w Kazimierzu

Wt,
26.04.2016

10:00

Konkurs Recytatorski Literatury
Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych Kaszubów
w Kosakowie

MAJ 2016
Cz, 05.05.2016

17:00

Wernisaż wystawy malarstwa
Jadwigi Jackowskiej
(wystawa potrwa do 03.06.2016)

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

N, 08.05.2016

12:00

71. Rocznica zakończenia II wojny
światowej w Europie

Wójt Gminy

Pomnik Żołnierzy WP i AR,
Kwatera w Kosakowie

So, 07.05.2016

11:00

Otwarcie sezonu żeglarskiego

Yacht-Club Rewa

Przystań w Rewie

Cz, 12.05.2016

09:00

Festiwal Piosenki Dziecięcej pt.
„Z piosenką dookoła świata” przesłuchania konkursowe

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 14.05.2016

10:00

XIX Biegowe GP Powiatu Puckiego
o Puchar Starosty/ 2. etap

Wójt Gminy
LKS Puck

Pętla Autobusowa w
Mechelinkach

Cz, 19.05.2016

17:00

Festiwal Piosenki Dziecięcej pt.
„Z piosenką dookoła świata” - finał

Wójt Gminy

Dom Kultury w Pierwoszynie

- Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo
– tel. 58 660 43 43;
- Kancelaria 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;
- Gimnazjum w Kosakowie – dyrektor Adam Pop,
tel. 58 679 23 90;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska
- Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” – prezes Antoni
Młodzieżowego w Dębogórzu – dyrektor Halina
Wica, tel. 608 276 893;
Foltynowicz, tel. 58 679 13 25;
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze” – prezes
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach – dyrektor
Mariusz Wiński, tel. 602 385 709;
Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21;
- Uczniowski Klub Sportowy „Mosty” – prezes Kazimierz
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – dyrektor Rafał
Wróbel, tel. 504 005 439;
Juszczyk, tel. 58 665 76 30;
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze” –
- Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie – prezes Wojciech Niemkiewicz, tel. 694 138 147;
dyrektor Anna Paturej, tel. 58 735 46 56;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa” – szef
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórzeszkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501 498 422;
Kosakowo – prezes Franciszek Sorn;
- Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki” – sekretarz
- Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie” – prezes
Wiesław Chojnacki, tel. 696 532 152.
Hildegarda Skurczyńska;

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 4.500 egz.

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl
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NAGŁÓWEK

UWAGA MIESZKAŃCY !
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W dniach 1 - 9.04.2016 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:
POSTOJE PRZY SZKOŁACH
PIĄTEK 1.04.2016









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

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 2.04.2016

OBJAZDOWA ZBIÓRKA
SOBOTA 9.04.2016

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

9:00 Suchy Dwór
ul. Reja/Kochanowskiego

9:00 Pierwoszyno
ul. Kaszubska (przy boisku)

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

9:30 Pogórze
ul. Słowackiego/Majakowskiego

9:30 Mosty
ul. Bukowa/Wiązowa

10:00 Pogórze
ul. Modrzejewskiego
10:30 Kosakowo
ul. Nad Stawem

10:00 Mosty
ul. Ogrodowa (przy sklepie)
10:30 Mechelinki
ul. Szkolna 25 (przy sklepie)

11:00 Dębogórze ul. Pomorska18
(Gminny Ośrodek Kultury)
11:30 – 12:00 Kazimierz
ul. Św.Marka 7

11:00 Rewa
ul. Helska
11:30 Rewa
ul. Morska/Sieciowa
12:00 – 12:30 Rewa
ul. Morska 14 (przy kotwicy)

10:40 – 11:20 Dębogórze
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Pomorska 30
11:40 - 12:00 Mosty
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 16

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 punktu zbiórki
odpadów niebezpiecznych tzw. (PZON),
zlokalizowanego:

PZON w Kosakowie
teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 44, czynny:
- poniedziałek-piątek 15:00-18:00
- soboty 09:00-15:00

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:
x „APTEKA W SUCHYM DWORZE” i „PRZY KLINICE”, Suchy Dwór
x „SERDECZNA” i „MULTIAPTEKA”, Kosakowo
x „REMEDIUM”, Pogórze
Więcej informacji na temat punktów, w których oddać można odpady niebezpieczne dostępnych jest na stronie www.kzg.pl zakładka
gospodarka odpadami. 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.
Przypominamy, iż mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia
dużego (o wadze powyżej 20kg), kompletnego, zużytego
sprzętu RTV i AGD do odbioru bezpośrednio z domu lub
mieszkania:
KONTAKT
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.www.kzg.pl
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl
edukacja ekologiczna: 58 6247515, dos@kzg.pl
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