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R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O
GMINA KOSAKOWO PO ULEWIE
Woda jest potężnym żywiołem. Obfite letnie ulewy mogą podtopić piwnice, pralnie
i garaże w kilka minut. Potężne burze i ulewy, które wieczorem 14.07. i w nocy przeszły
nad Polską wyrządziły duże szkody. Tym razem ucierpieli wszyscy, także mieszkańcy
Gminy Kosakowo.
Ulewne deszcze spowodowały w naszej gminie bardzo gwałtowne wezbranie poziomu
wód w stawach i zbiornikach wodnych. W ciągu kolejnych dwudziestu godzin spadło
około 110 litrów wody/m². To niemal dwumiesięczna norma opadów deszczu.
Powołany w PUK PEKO w późnych godzinach nocnych przez wójta Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego, w skład którego weszli: Wójt Gminy, zastępca wójta Zdzisław
Miszewski (ściągnięty z urlopu), dyrektor PUK PEKO Zdzisław Jaroni, Komendant Gminny
Ochrony p/pożarowej Michał Kulig wraz z jednostką OSP, monitorował sprawę na bieżąco,
koordynował pracę, dostarczał paliwo oraz posiłki dla strażaków.
W wyniku ulewy doszło u nas do 69 zdarzeń: zalań, podtopień i innych zniszczeń.
Przez cały czas akcji pracowało kilkadziesiąt pomp w tym sześć OSP Kosakowo oraz
zestaw wysokiej wydajności z PSP Puck. Prowadzono inne działania, takie jak: rozstawianie zapór przeciwpowodziowych, między innymi przy garażach podziemnych
osiedla Shiraz i na ul. Chrzanowskiego. Rozwożono worki do układania wałów. W nocy
została zamknięta ul. Rzemieślnicza. Biorące udział w akcji powodziowej jednostki Straży
Pożarnej oraz Policji na bieżąco monitorowały sytuację. Działania prowadzone były
w ponad 60 miejscach. W kulminacyjnym momencie brało udział 20 jednostek straży –
ponad stu strażaków.

Wśród najbardziej dotkniętych zalaniem terenów były wsie
Mosty, Mechelinki i Pogórze.
Kilkunastoosobowa załoga PUK PEKO od godziny 16:00
w czwartek 14 lipca do godzin południowych w niedzielę
17.07. czyściła i monitorowała przepompownie, które
chodziły nieustannie (w wyniku nawałnicy zostały zalane
42 z nich, trzy silniki uległy zniszczeniu).
W poniedziałek, 18 lipca przeprowadzono przegląd dróg
i przepompowni. Komisja tut. Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej odwiedziła najbardziej poszkodowanych
mieszkańców gminy. Kwalifikujące się do pomocy
społecznej osoby, spełniające kryteria z ustawy o pomocy
społecznej otrzymają z GOPS jednorazowe wsparcie. Wójt
wystąpi do Rady Gminy o przyznanie na ten cel środków. W newralgicznych punktach Gminy Kosakowo zostaną podjęte
kroki przeciwdziałające i minimalizujące skutki w podobnych sytuacjach.
Jeśli mieszkamy w obniżeniach terenu i zdarzały się już wcześniej podtopienia po ulewach, przygotujmy worki
z piaskiem, aby zabezpieczyć posesję.
Wójt Gminy Jerzy Włudzik dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w tym trudnym czasie w pomoc, również
sąsiedzką, służbom ratowniczym i porządkowym, wszystkim strażakom ochotnikom za ich kilkunastogodzinną pracę
przy usuwaniu skutków nawałnicy.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015
W dniu 23 czerwca br. Rada Gminy Kosakowo 13 głosami
za, przy 2 głosach przeciw zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy Kosakowo za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Kosakowo i uchwałą nr
XXVII/47/2016 udzieliła Wójtowi Gminy Kosakowo

absolutorium za 2015r. Wcześniej Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Kosakowo oraz Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Wójta
z wykonania budżetu. Więcej na str. 5

AKTUALNOŚCI

Uchwały podjęte na XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 23 czerwca 2016 roku
1. Uchwała Nr XXVII/46/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2015 r.
2. Uchwała Nr XXVII/47/2016 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2015 rok.

Uchwały podjęte na XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 28 czerwca 2016 roku
1. Uchwała Nr XXVIII/48/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej
Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo.
2. Uchwała Nr XXVIII/49/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 1030 w Mostach gmina Kosakowo, przy ul. Wałowej.
3. Uchwała Nr XXVIII/50/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działek nr 99/3 i 104/2 obręb
Mechelinki Gmina Kosakowo.
4. Uchwała Nr XXVIII/51/2016 w sprawie przyjęcia cen za usługi transportu komunalnego na obszarze Gminy Kosakowo.
5. Uchwała Nr XXVIII/52/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo
na lata 2016- 2023.
6. Uchwała Nr XXVIII/53/2016 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Kosakowo narok 2016.
7. Uchwała Nr XXVIII/54/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części działki nr 641 położonej w Dębogórzu gmina Kosakowo przy ul. Rumskiej.
8. Uchwała Nr XXVIII/55/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/18/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kosakowo dopodpisania umowy dot. współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej zprzeznaczeniem na wspólną realizację zadania w ciągu
dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Kosakowo.
9. Uchwała Nr XXVIII/56/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.
10.Uchwała Nr XXVIII/57/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo.

Uchwały podjęte na XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 6 lipca 2016 roku
1. Uchwała Nr XXIX/58/2016 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo.

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO W OKRESIE OD 20 MAJA
DO 28 CZERWCA 2016R.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zarządzeniem Nr 61/2016 powołałem komisję w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gimnazjum w składzie: 3-ch
przedstawicieli organu prowadzącego, 2-ch przedstawicieli
Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
przedstawiciel Rady Rodziców, 2-ch przedstawicieli związków
zawodowych. Konkurs odbył się 24 maja 2016r. Do konkursu
przystąpiło 6 kandydatów, spośród których w drugim tajnym
głosowaniu Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę
Pani Marzeny Korzeniewskiej. Zgodnie z przepisami prawa
oświatowego funkcja dyrektora Gimnazjum w Kosakowie
zostanie jej powierzona na okres 5 lat, począwszy od 1 września
2016r.
2. Zarządzeniem Nr 64/2016 ogłosiłem o przeznaczeniu do zbycia
w trybie zamiany nieruchomość stanowiąca działkę nr 127/2
o powierzchni 148m2, położonej w Dębogórzu
3. Zarządzeniem Nr 65/2016 ogłosiłem wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat (dot. dz. w Rewie i Mechelinkach)
4. Zarządzeniem Nr 66/2016 ogłosiłem wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży (dot. dz. nr 147/66 w Rewie i dz.
nr 102/15 w Mechelinkach)
5. Zarządzeniem Nr 67/2016 wyraziłem zgodę na prowadzenie
dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej w Szkole
Podstawowej w Pogórzu
6. Zarządzeniem Nr 68/2016 postanowiłem o niewykonaniu
prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mostach
7. Zarządzeniem Nr 70/2016 ogłosiłem wykaz nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku (dot. dz. nr 56/3
w Kosakowie)
8. Zarządzeniem Nr 71/2016 przedłużyłem Pani Annie Szymborskiej powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mostach na okres dalszych 5 lat, od
1.09.2016r. do 31 sierpnia 2021r. i udzieliłem pełnomocnictwa
do czynności zwykłego zarządu.

1. Podpisanie pięciu aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej
w Kosakowie:
a) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości gminnych w Rewie działki nr 147/59 i 147/64 o łącznej pow. 50 m2 za cenę brutto
16.650,00 zł z rozliczeniem odszkodowania za przejętą przez
Gminę drogę,
b) bezprzetargowa sprzedaż działki nr 147/60 o pow. 40
m2 obręb Rewa za cenę 13.284 zł brutto z rozliczeniem
odszkodowania za przejętą przez Gminę drogę,
c) bezprzetargowa sprzedaż działek nr 81/2, 81/4 i 81/7
o łącznej pow. 634 m2 obręb Dębogórze za cenę 57.810,00 zł
brutto.
d) bezprzetargowa sprzedaż działek nr 56/11 i 56/13 o ogólnej
pow. 13 m2 obręb Rewa za cenę 4.428,00 zł brutto na rzecz
właścicieli nieruchomości przyległych na poprawienie
warunków zagospodarowania oraz
e) sprzedaż działki nr 406/2 obręb Dębogórze o pow. 1070m2
za cenę 114.549,90 zł brutto po odbytym w dniu 16 maja I
przetargu ustnym nieograniczonym.
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2. Zawarcie czterech sezonowych umów dzierżawy na działalność
gastronomiczną, sprzedaż truskawek i czereśni oraz prowadzenie parkingu na Open’er Festival w Kosakowie, Rewie
i Mechelinkach.
III. ZAM ÓWIENIA PUBLICZNE
W wyniku przetargu nieograniczonego na Przebudowę dróg
w gminie Kosakowo III (dotyczącego ul. Listopadowej w Kazimierzu; Goździkowej i Szafranowej w Kosakowie; Dokerów
w Mechelinkach; Malinowej i Południowej w Pierwoszynie;
Gałczyńskiego, Jastruna i Necla w Suchym Dworze) zawarto
umowę z firmą Konsorcjum Firm Kruszywo Sp z o.o. i Bituminium
sp z o.o. z Linii. Wartość umowy to 884 330,48 zł, gwarancja
wystawiona będzie na 5 lat.

AKTUALNOŚCI

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2015 (w zł.) (inwestycje)
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF
Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórzu

68 800,68
104 673,00

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF
Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF
Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

828 233,99
1 399 868,20 (środki UE)
327 795,00 (środki UE )

Dział 600 Transport i łączność
Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo
Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie
Harmonogram budowy i modern. dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF
Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF
Zakup płyt yomb ulica Konwaliowa i Rumiankowa – sołectwo Kosakowo
Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub
Ułożenie płyt yomb i utwardzenie - ul. Konwaliowa i Rumiankowa w Kosakowie

13 721,27
249 815,26
101 110,88
590 443,11
17 912,06
25 242,00
176 199,61(środki UE)
1,4 760,00

Dział 630 Turystyka
Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach - zadanie ujęte w WPF

1 232 066,71
(środki UE 901 888,95)

Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania
„Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach”

120 000,19

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania - zadanie ujęte w WPF -

493 452,00

Dział 750 Administracja publiczna
Zakup sprzętu komputerowego -

6 239,05

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego Zakup toru szkoleniowego dla OSP Monitoring OSP Kosakowo -

19 462,42
13 000,00
3 500,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzu wraz z zagospodarowaniem terenu
- zadanie ujęte w WPF Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF Dział 852 Pomoc społeczna
Zakup serwera o zwiększonych parametrach Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo - - zadanie ujęte w WPF Dotacja na utylizację azbestu Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych
- zadanie ujęte w WPF Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze, sołectwo Suchy Dwór, sołectwo Kosakowo,
sołectwo Pogórze, sołectwo Mosty
Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo KazimierzWykup oświetlenia ul. Słonecznikowej w Kosakowie Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia -Kosakowo
wraz z budową obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy
zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórzu - sołectwo Dębogórze Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie,
sołectwo Kazimierz, sołectwo Rewa, sołectwo Mechelinki –
Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo PierwoszynoWykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy sołeckiej przy ul. Majowej 21 w Kazimierzu Dział 926 Kultura fizyczna
Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness):
Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF -

91 708,80
6 862 587,98 9
(środki własne 6 004 987,98)
4 182,00
107 752,60
124 188,05
17 090,00
199 002,82

130 740,02
16 253,24
7 208,73
70 598,45

378,10
20 000,00
72723,00
40 388,00
6 273,00
10 000,00
30 000,00

PODSUMOWANIE ogółem 13 617 370,22 zł.,
środki własne 9 954 018, środki UE 2 805 751, pozostałe 857 600

WPF – Wieloletnia prognoza Finansowa
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AKTUALNOŚCI

Dochody wykonane w 2015 r. wyniosły 54 780 810,89 zł
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Największe zasilenie budżetu gminy stanowią dochody własne. Porównując wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2015
(102,2 % plan po zm.) z analogicznym okresem roku ubiegłego (102,9 % plan po zm.) zauważa się utrzymanie wzrostu
dochodów gminy, przede wszystkim w grupie dochodów bieżących.
Otrzymana subwencja oświatowa w 2015 roku wyniosła 10 312 749 zł i stanowiła 64,5 % wydatków bieżących poniesionych na
cele oświatowe.

Dochody bieżące 33 303 829,39 zł

20 mln zł
18 mln zł
16 mln zł
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Wydatki w roku 2015 wyniosły 51 729 559,01 zł

50,00%

Wykonanie przyjętych założeń w poszczególnych działach prowadzących realizację
charakterystycznych dla siebie zadań w całokształcie zrealizowanych wydatków osiągnęły
następujące działy:
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Dopłata gminy w kwocie 5 674 061,45 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty wyniosła 35,5% w tym;
kwota 663 727,66 zł została przekazane do jst na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień w zakresie oświaty,
a kwota 1 228 145,52 zł została przekazana do niepublicznych oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz punktów
przedszkolnych.
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AKTUALNOŚCI

Absolutorium dla Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2015
W dniu 23 czerwca br. Rada Gminy Kosakowo 13 głosami za,
przy 2 głosach przeciw zatwierdziła sprawozdanie finansowe
gminy Kosakowo za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Kosakowo i uchwałą nr XXVII/47/2016 udzieliła
Wójtowi Gminy Kosakowo absolutorium za 2015r. Wcześniej
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kosakowo oraz Regionalna Izba
Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu.
Budżet gminy Kosakowo w 2015 roku realizowany był zgodnie
zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach. Uchwałami
Rady zmieniano budżet 7 – krotnie oraz 29 – krotnie dokonano
zmian Zarządzeniami Wójta.
Dochody wykonane w roku 2015 wyniosły 54 780 810,89 zł,
w tym: dochody własne stanowią 47,1%, udziały gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych stanowią 22,7%, subwencje
stanowią 18,8%, dotacje stanowią 8,1%, środki na wydatki
inwestycyjne pozyskane z UE stanowią 2,3%, środki na wydatki
inwestycyjne 1%.

Wydatki wykonane w 2015 roku wyniosły 51 729 559,01 zł, w tym
wydatki bieżące stanowią 73,7 %, wydatki majątkowe stanowią
26,3 %.
Gmina Kosakowo w dalszym ciągu realizuje program rozwoju,
a jej priorytetem jest przede wszystkim poprawa warunków życia
mieszkańców oraz odwiedzających turystów.
Wydarzenia i wyróżnienia w roku 2015: otwarcie hali sportowej
oraz basenu przy Gimnazjum w Kosakowie (boiska do piłki
ręcznej, siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona, koszykówki.
Trybuny rzędowe na 200 miejsc, infrastruktura towarzysząca).
Otwarcie basenu przy kompleksie Gimnazjum. Wizyta strażaków
gminnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zaprzyjaźnionej
Gminie Ruwer w Niemczech. Nawiązanie współpracy partnerskiej
w chińską gminą Fengjing. Wyróżnienie Związku Gmin Wiejskich
RP dla Wójta Gminy Kosakowo jako wyraz uznania i szacunku dla
wieloletniej pracy na rzecz samorządu.
Szczegóły wewnątrz biuletynu, a całe sprawozdanie na www.bip.kosakowo.
pl/ budżet gminy.

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do art.17 p.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 778 ze zm.),
oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXVIII/49/2016 z dnia 28 czerwca 2016r oraz uchwały Nr XXVIII/54/2016 z dnia 28
czerwca 2016 roku

Wójt Gminy Kosakowo
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1030 w Mostach gm.Kosakowo, przy ul.Wałowej;
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 641 w Dębogórzu gmina Kosakowo przy ul. Rumskiej.
Przedmiotem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest zmiana warunków zagospodarowania oraz
zmiana parametrów i wskaźników zabudowy w/w działek.
Zainteresowane osoby, organy oraz jednostki organizacyjne mogą zgłaszać wnioski do w/w planów w terminie do dnia 25.08.2016r.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kosakowo, ul.Żeromskiego 69, lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta
z podaniem nazwy wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013r., poz.1235 ze zm.), Wójt
Gminy Kosakowo zawiadamia o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektów planów
zagospodarowania przestrzennego w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski zgodnie z art.40 w/w ustawy mogą być składane w terminie do dnia 25.08.2016r. w formie pisemnej na adres: Urząd
Gminy Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, ustanie do protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym (adres e-mail: kosakowo@kosakowo.pl).
Zgodnie z art.41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia.
Jerzy Włudzik
Wójt Gminy Kosakowo

„Dom Rybaka” w Mechelinkach
Miło nam poinformować, że kolejny rybak z Mechelinek – Pan Paweł Niczke
przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Kosakowo drewniany kadłub łodzi motorowej
z przeznaczeniem na urządzenie ekspozycji w ramach Parku Kulturowego i Skansenu
– „Dom Rybaka” w Mechelinkach. Planowany skansen ma powstać w bezpośrednim
sąsiedztwie przystani rybackiej w Mechelinkach. Jego rolą będzie przedstawienie
warunków pracy pokoleń rybaków. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem koncepcji
zagospodaro-wania terenu skansenu oraz przygotowaniem wniosków o dofinansowanie
tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców gminy
do przejrzenia strychów, piwnic i garaży. Być może znajdą Państwo stare, zakurzone
przedmioty, które wzbogacą ekspozycję skansenu. Prosimy o kontakt w tej sprawie
z Referatem ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 58660 43 35.
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Przystań na Rybkę w Mechelinkach
W sobotnie południe 9 lipca w Mechelinkach mieszkańcy jak
i turyści mieli okazję spędzić aktywnie czas w rytmach muzyki szant
zespołu Fucus, młodego, rodzimego zespołu Wokal oraz zespołu
Kosakowianie. W trakcie imprezy czynna była hala sprzedaży ryb,
w której oprócz nabycia ryb można było również obejrzeć wystawę
fotografii z zasobów p. Sławomira Luniaka „Mechelinki dawniej”.
O regionalne specjały i wyroby zadbał oddział Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.

Przystań rybacka w Mechelinkach obecny swój kształt zawdzięcza
dofinansowaniu unijnemu z funduszu Europejskiego Funduszu
Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007
– 2013” (PO Ryby 2017-2013). Został zrealizowane i dofinansowane
projekty: Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach
oraz Doposażenie przystani rybackiej w dalby i wciągarki.
Operacja „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca
inwestycje w zrównoważono rybołówstwo, realizowana w ramach środka 3.3 „Inwestycje w portach
rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”, objętego osią priorytetową 3 „Środki służące
wspólnemu interesowi”

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
28.06.2016r. Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grupowej
Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” gm.Kosakowo.
Plan sporządzany był od listopada 2011r. Podlegał trzykrotnemu wyłożeniu do publicznego wglądu. Wniesiono do niego szereg
uwag. Uwagi w szczególności dotyczyły obaw mieszkańców Dębogórza Wybudowania o pogorszenie ich warunków życia w związku
z nieuprawnionymi „doniesieniami” o zamiarach utworzenia na terenie oczyszczalni spalarni śmieci oraz biogazowi rolniczej lub opartej
na innych odpadach.
Uspokajamy, plan miejscowy został opracowany w sposób gwarantujący z jednej strony, bezpieczeństwo mieszkańców a z drugiej - nie
ograniczający bieżącej pracy oczyszczalni, jak i przyszłego jej funkcjonowania, zgodnego z celem do którego została utworzona.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren oczyszczalni, nie wprowadza w stosunku do istniejącego
stanu żadnych nowych funkcji, lecz ma umożliwić realizowanie inwestycji przyjaznych dla środowiska i mieszkańców przy wsparciu
środków z Unii Europejskiej.
Plan został opracowany i uchwalony, aby przyspieszyć modernizację i remont obiektów oraz urządzeń na terenie oczyszczalni, gdyż
obiekty technologiczne, w których prowadzone są procesy oczyszczania ścieków eksploatowane są od kilkunastu lat i wymagają
przeprowadzenia gruntownej modernizacji. Termin realizacji modernizacji zależny był od uchwalenia planu miejscowego. Teraz PEWIK
może rozpocząć. starania o pozyskanie funduszy unijnych na ten cel.
Na wniosek PEWiK, Wójt Gminy Kosakowo wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków GOŚ Dębogórze…”.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejącej instalacji gospodarki osadowej Grupowej Oczyszczalni Ścieków
„Dębogórze”. Oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza ścieki komunalne z terenu Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy Wejherowo, gminy
Kosakowo, gminy Szemud i gminy Puck. Na terenie zlewni oczyszczalni mieszka ok. 360 000 mieszkańców, a obciążenie oczyszczalni
szacowane jest na poziomie 420 000 RLM. Dla roku 2030 przewiduje się wzrost obciążenia z terenu zlewni GOŚ Dębogórze do wielkości
550 000 RLM.
W celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania instalacji na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ujęto
zastosowanie między innymi następujących rozwiązań:
a.w procesie fermentacji i spalania osadów wykorzystanie wyłącznie substratów powstałych w procesie zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków z terenów zlewni GOŚ Dębogórze;
b.hermetyzacja uciążliwych zapachowo obiektów modernizowanych ciągu przetwarzania komunalnych osadów ściekowych
c. składowanie popiołu z termicznego przekształcania osadów zapobiegające jego pyleniu;
d. przy budowie nowej instalacji termicznego przekształcania osadów zastosować wylot spalin nie niższy niż dotychczas istniejący;
Uchwalony Plan i modernizacja oczyszczalni przyczynią się do polepszenia sytuacji mieszkańców Dębogórza Wybudowania.
Z opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wynika brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na terenie oczyszczalni spalarni śmieci oraz biogazowi rolniczej lub opartej na
innych odpadach nie będzie i nigdy nie było takich planów.
Relacja z sesji w dniu 28.06.2016r. na Kosakowo TV

ODBIÓR ODPADÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przypominamy właścicielom nieruchomości, którzy jednocześnie na tej samej nieruchomości zamieszkują oraz prowadzą działalność gospodarczą (m.in. wynajem pokoi, gastronomia, zakłady usługowe) o obowiązkowym zawarciu odrębnej umowy na odbiór
odpadów powstających w ramach prowadzonej działalności z przedsiębiorstwem uprawnionym do ich odbioru.
Informujemy o konieczności posiadania osobnego pojemnika na odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo § 12 ust. 1.).

6

AKTUALNOŚCI

DĘBOGÓRZE

Z ŻYCIA
SOŁECTW

VI ZAWODY WĘDKARSKIE DLA SENIORÓW – odbyły się 18 czerwca nad Stawem
w Dębogórzu. Udział wzięło 15 zawodników. Impreza, a zarazem spotkanie integracyjne
w niezapomnianej atmosferze przy grillu
zostało zorganizowane przez Gminne Koło
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
we współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką
wsi Dębogórze. Udział w zawodach wziął
Przewodniczący Regionu PZERiI z Pucka Eugeniusz Podolak z małżonką.
24 czerwca w Noc Świętojańską odbyła się w Dębogórzu kolejna – SOBÓTKA NAD
STAWEM. Bez ogniska nie mogło się obejść. Impreza odbywała się przy świetlicy sołeckiej.
Atrakcji nie brakowało, w tym między innymi: skocznej muzyki, grillowanej kiełbasy,
chleba ze smalcem i ogórkiem. Odbył się konkurs na najpiękniejszy sobótkowy wianek.
Wszystkie wianki zostały zgodnie z tradycją puszczone na wodę. O nagrody zadbał Prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo Józef Melzer.
9 lipca wyruszyła z Dębogórza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach. Udział wzięło 42 uczestników. Organizatorami byli: Sołtys Józef Melzer, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminnego Koła – Gminy Kosakowo
oraz Sołectwo Dębogórze. Połączenie przeżyć religijnych z integracją i wycieczką okazało się niezwykle trafnym pomysłem, który
przypadł do gustu wszystkim uczestnikom.

KOSAKOWO
ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA LOGO SOŁECTWA KOSAKOWO. Do konkursu wpłynęło
8 zgłoszeń, w których zgłoszono 18 logotypów. Po wnikliwej analizie nadesłanych prac konkursowych
komisja rozstrzygnęła konkurs na logo Sołectwa Kosakowo. Autorką zwycięskiej pracy jest pani Klementyna
Krysiak z Kłobucka.
Zdaniem komisji wybrane logo, będące prostą i łatwą do zapamiętania formą graficzną, stanowi dobrą
podstawę komunikacji wizualnej Sołectwa. Komisja wyróżniła także pracę autorstwa pani Katarzyny Nojman
z Kosakowa. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali prace w tym konkursie.
VI KOSAKOWSKI FESTYN RODZINNY już za nami. Na dobry początek, znane szlagiery
zagrała Orkiestra Dęta z Kosakowa pod dyrekcją p. Zbigniewa. Tradycyjnie już, każdy
zawodnik z kartą uczestnika, miał do pokonania różne konkurencje sportowe i sprawnościowe
oraz okazję tworzyć wielkie bańki mydlane. Wszystkie dzieci chętnie i z dużym sukcesem
przechodziły również przez tor przeszkód przygotowany przez strażaków z OSP Kosakowo.
W naszym małym ZOO z Ranczo w Mostach można było karmić zwierzaczki. Festyn odbywał
się w pierwszym dniu wakacji, więc pod czujnym okiem p. Asi ze szkoły w Mostach odbył
się pokaz udzielania I pomocy. Przez cały czas trwania festynu, na naszej wirtualnej
scenie, odbywały się występy dzieci ze
szkoły podstawowej w Mostach i Dębogórzu.
Oczywiście napoje i przygotowane słodkości
znikały z każdą chwilą. W miłej atmosferze festyn zbliżał się ku końcowi, ale wszyscy
cierpliwie czekali na koniec, kiedy zostały rozdane nagrody dla każdego uczestnika,
ufundowane przez Wójta Gminy Kosakowo oraz sponsorów.
Wielkie podziękowania składamy sołtysowi Kosakowa za niezastąpioną pomoc oraz
wszystkim osobom, które wspomagają nas przy organizacji festynu. Przede wszystkim
jednak podziękowania należą się uczestnikom i ich rodzicom, że w ten upalny dzień mieli
ochotę spędzić czas na zabawie na świeżym powietrzu. Dziękujemy.
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie oraz Sołtys wsi Kosakowo Andrzej Śliwiński zapraszają na II KOSAKOWSKIE
ZAWODY WĘDKARSKIE, które odbędą się nad stawem wKosakowie w dniu 27 sierpnia 2016r. (sobota) w godzinach 10:00-15:00.
Zapisywać się można pisząc na adres e-mail: sliwinskiandrzej@hotmail.com, bądź telefonicznie: 664-736-959. Liczba miejsc
ograniczona.

SOBÓTKI SOŁECKIE
W niedzielę 26 czerwca na placu przy Złotych Piaskach w Kosakowie odbyły się
Sobótki Sołectwa Mosty wspólnie z Gminnym Klubem Sportowym Sztorm Mosty
połączone z zakończeniem sezonu piłkarskiego. Festyn otworzył Wójt Gminy wraz
z Prezesem Sztormu Antonim Wicą. W części oficjalnej, słowa podziękowania za włożoną
pracę w mijającym sezonie piłkarskim
2015/16 trafiły do trenerów klubu, którzy
z kolei nagrodzili wyróżniających się w ich
zespołach zawodników.
Następnie rozegrano spotkanie towarzyskie
pomiędzy Rodzicami a zespołem Sztormu
Mosty rocznika 2002, wspieranego przez trenera Łukasza Godlewskiego. W przerwie
muzycznie zaprezentowali się: Dominika Eliasz i Wiktor Gabor – członkowie nowego zespołu
„Wokal”. Po zakończonym – wygranym przez juniorów – meczu, odbył się konkurs rzutów
karnych. Podczas festynu nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych, i tradycyjnego ogniska
z kiełbaskami.
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23 czerwca br. odbyły się SOBÓTKI WE WSI PIERWOSZYNO. Było gwarnie i wesoło,
pogoda dopisała wspaniale. Dzieci szukały kwiatu paproci, brały udział w zabawach,
konkursach, a także piekły kiełbaski na ognisku..Mieszkańcy Pierwoszyna oraz członkowie
zaprzyjaźnionego koła turystycznego KTG Wierchy z Gdyni brali udział w ciekawych
konkursach, a także bawili się przy muzyce na żywo, którą zapewnił p. Tadeusz Korthals.
Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji imprezy, a w szczególności zarządowi KTG
Wierchy oraz Radzie Sołeckiej oraz radnej Wiktorii Śliwińskiej.
25 czerwca br. na boisku w Kosakowie odbyła się Sobótka Sołecka. Niesprzyjająca tego
dnia aura nie odstraszyła mieszkańców Kosakowa do wzięcia udziału wświętowaniu Nocy
Świętojańskiej. Sołtys Andrzej Śliwiński dziękuje uczestnikom za przybycie, a wszystkim
zaangażowanym – za pomoc wzorganizowaniu wydarzenia.

ZKP ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO INFORMUJE:
10 czerwca w Checzy w Kosakowie odbył się XV Przegląd
Pieśni o Morzu Jantarowi Bot. Gościliśmy u siebie lidera zespołu
Fucus – Rafała Rompcę.
Z kolei 24 czerwca Zespół Kosakowianie uświetnił swoim
śpiewem Srebrną Tabakierę, która odbyła się w Szkole w Pogórzu.
Tabakierę otrzymał między innymi Edward Kamiński. W lipcu
nasz oddział brał udział w Zjeździe Kaszubów we Wdzydzach. Na
Zjazd przyjechali m.in. Kaszubi z Ameryki i Kanady.
7 lipca w Checzy gościliśmy dzieci z Litwy. Na specjalnych
zajęciach dzieci wykonywały robótki ręczne. Wykonane prace na
pamiątkę zabiorą ze sobą. .
9 lipca Kosakowianie występowali na święcie Rybki w Mechelinkach. Wystawiono również stoisko z kaszubskimi wyrobami, pracami rękodzieła i kuchnią regionalną.
10 lipca Zespół Zrzeszeniowy Kosakowianie wziął udział w XVII Festiwalu Pieśni Kaszubskiej w Swarzewie
i otrzymał nagrodę Bursztynowego Skowronka. W pięcioletniej działalności zespołu bardzo cieszy to
wyjątkowe wyróżnienie.
17 lipca Kosakowianie brali udział w odpuście Matki Boskiej w Sianowie, gdzie wspólnie z innymi chórami stworzyli oprawę mszy
świętej.
15 sierpnia zapraszamy na XX Festyn Kaszubski w Rewie: przemarsz ul. Morską o godz. 13.30,msza św. – godz. 14.00, w dalszej części
imprezy nie zabraknie muzyki na żywo, specjałów kulinarnych, gier, zabaw i konkursów. Wstęp wolny.

„Morzanie” wyróżnieni
W czerwcu w Urzędzie Miasta Puck odbyła się uroczystość z okazji 10- lecia nawiązania współpracy pomiędzy Starostwami Puck
i Toszek. Miło nam poinformować, iż do oprawy tej uroczystości - po udanej i ciekawej prezentacji w czasie Dni Gminy Wejherowo na
Spotkaniach Chóralnych w Bolszewie - zaproszono nasz gminny chór „Morzanie”. Cieszy nas to miłe wyróżnienie.

BIBLIOTEKA
GMINNA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ROBERTEM ZAWADĄ, AUTOREM KSIĄŻKI „JAK GAPA
ZOSTAŁ PILOTEM” oraz zakończenie roku w Klubie Małego Czytelnika. W ostatnią

sobotę czerwca odbyło się w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo uroczyste zakończenie
zajęć Klubu Małego Czytelnika w roku szkolnym 2015/2016. W tej edycji spotkaliśmy
się 18 razy (pomnożone przez 2, gdyż przypominamy, że Klub składa się z dwóch grup
liczących łącznie 30 dzieci).
Na spotkanie – w formie nagrody dla
dzieci – Biblioteka zaprosiła Pana Roberta
Zawadę, autora książki „Jak Gapa został
pilotem”, który poza odczytaniem
fragmentu swojej książki o spełnianiu
marzeń, opowiedział o zawodzie pilota,
zademonstrował strój lotnika oraz barwne
naszywki. Ponadto dzieci wzięły udział w
zabawach przygotowanych przez Pana
Roberta, a chętni otrzymali książki z
autorskim wpisem. Potem przyszedł czas
na długo wyczekiwane nagrody za uczestnictwo w zajęciach, no i rzecz jasna słodki
poczęstunek przygotowany przez uzdolnione kulinarnie mamy.
Biblioteka dziękuje mamom za pyszne ciasta, babeczki i inne słodkości. Dziękuje także wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach i za
chęci do wspólnego słuchania bajek. Podziękowania należą się również Pani Malwinie za przygotowywanie scenariuszy zajęć Klubu Małego
Czytelnika i prowadzenie ich oraz Paniom: Dagmarze Wełnickiej i Katarzynie Radomskiej – niezastąpionym dobrym duszyczkom, na których
pomoc Biblioteka zawsze może liczyć.
Nagrody ufundowali: „Auto-Narloch” Paweł Narloch, „Bar Oliwia” Alicja Brzozowska, Pensjonat „Krystyna” Krystyna i Jerzy Piechowscy,
Pensjonat „Rewa” Bożena i Jerzy Olszewscy, „Biuro Ochrony Fortis” Przemysław Ryszczyk i Zbigniew Paturej oraz Biblioteka. Pracownicy
Biblioteki raz jeszcze bardzo dziękują WSZYSTKIM za WSZYSTKO! No i zapraszają do uczestnictwa w Klubie Małego Czytelnika w nowym
roku szkolnym. Zapisy ruszają w pierwszym tygodniu września. Nie przegapcie tego!
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WYSTAWA MALARSKA ŚP. EUGENIUSZA STANKA. 21 czerwca br. upłynął

rąk od odejścia śp. Eugeniusza Stanka, doc. dr. nauk przyrodniczych, wieloletniego
Kierownika Zakładu Biologii i Zasobów Ryb Morskiego Instytutu Rybackiego. Niemniej
jednak ten wielbiciel kaszubszczyzny zasłużył się nie tylko na niwie naukowej, ale również
ma swoje zasługi w kosakowskim życiu kulturalnym. Współpracował aktywnie z Gminną
Biblioteką, pisał artykuły do rocznika „Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)”; dzięki
zdolnościom artystycznym uwieczniał piękne zakątki naszej gminy. Malował temperą,
akrylem i pastelami olejnymi.
W sierpniu w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo można oglądać specjalną
Wystawę dzieł plastycznych śp. Eugeniusza Stanka. Wstęp wolny w godzinach pracy
Biblioteki. Zapraszamy!

Z ŻYCIA
SZKÓŁ

Z życia szkół
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mostach

TAK - DLA MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH W SZKOLE W MOSTACH. KONFLIKT to
zjawisko powszechne i nieuchronnie związane z życiem społecznym. Wyrasta on na gruncie
nagromadzonych sprzecznych emocji, a objawia się wybuchem wrogich i antagonistycznych postaw. Szkoła jest od wieków miejscem publicznym, któremu nie obce są
konflikty. Zadaniem szkoły było i jest nie tylko nauczanie, ale również opieka
i wychowanie. Wychowując, szkoła musi brać udział w rozwiązywaniu konfliktów w szczególności rówieśniczych. Metod rozwiązywania konfliktów jest wiele. Najmniej
lubianym ale najczęściej stosowanym sposobem jest osądzenie, wskazanie winnego oraz wymierzenie kary. Innymi sposobami są
arbitraż, negocjacja, czy mediacja, stosunkowo rzadko stosowane i mało popularne
w naszym społeczeństwie i w szkole. Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Mostach
postanowiła wziąć udział w projekcie wprowadzenia mediacji rówieśniczej jako ważnej
metody rozwiazywania konfliktów szkolnych. W tym celu przeszkolono na mediatorów
szkolnych grupę 23 uczniów, a 10 nauczycieli otrzymało certyfikat opiekunów mediacji
szkolnej.
Wszystko to dzieje się przy udziale pani Katarzyny Stryjek pedagoga szkolnego , mediatora
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, założyciela Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji
w Polsce, prezesa Oddziału Polskiego Centrum Mediacji w Sopocie. Pani Katarzyna od kilku
lat zajmuje się propagowaniem mediacji rówieśniczych w szkołach i pomagała nam w tym
trudnym wyzwaniu.
RODZINNIE – ZDROWO – SPORTOWO. Jak co roku, w czerwcu rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły w Mostach bawią się wspólnie
na Festynie Rodzinnym. W tym roku pod hasłem przewodnim Rodzinnie – Zdrowo – Sportowo .
Mimo braku sprzyjającej aury we wspaniałych nastrojach spotkaliśmy się na hali sportowej. Tu czekały na wszystkich kolorowe „dmuchańce” oblegane jak zawsze przez
najmłodsze dzieci, gry i zabawy sportowe oraz konkursy o tematyce zdrowotnej. Uwagę
wszystkich rodzin przyciągała - jak zawsze - loteria fantowa, atelier fotograficzne,
plener malarski, wytwórnia baniek olbrzymów. Po raz pierwszy na rodziny czekało
stoisko gier logicznych i eksperymentów przygotowywane przez nauczycieli i starszych
uczniów. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nierzadko zaglądano również do stoiska
z książkami i do kawiarenki. Dzięki pracy rodziców i nauczycieli czekały tu na wszystkich
ciasta (w tym roku zdrowe marchewkowe, drożdżowe i z owocami) ciepłe gofry
i orzeźwiająca woda oraz soki. Dorośli mogli
liczyć na „małą czarną”. Obok kawiarenki
w gotowości niesienia pomocy oraz porady
siedziała służba zdrowia – wykwalifikowana pielęgniarka służbowo, prywatnie mama. Jak
co roku odbył się mecz piłki nożnej „Ojcowie kontra Synowie”, który wygrali ojcowie.
Dyrektor Anna Szymborska wręczyła przechodni puchar najlepszej drużynie. Wylosowano
spośród ekip rodzinnych 3 Szczęśliwe Rodzinki oraz wyróżniono 3 najlepsze prace
malarskie. Dyrektor szkoły wręczyła nagrody i podziękowała wszystkim uczestnikom
zabawy za tak liczne przybycie a przede wszystkim za wspólnie spędzony rodzinnie
czas. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Rok szkolny zakończony na sportowo.
W dniu 21.06 odbyły się regaty szkół
podstawowych gminy Kosakowo. W klasyfikacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa
w Mostach. Atmosfera była świetna,
a tworzyły ją panie nauczycielki, panie
z referatu kultury oraz sternicy i pracownicy
Yacht Clubu Rewa. Był tradycyjny żeglarski
bigos. Zwycięskie załogi otrzymały puchary
wykonane przez niezawodnego Kazimierza
Połcika. Wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki od naszej gminy oraz akcesoria kibica reprezentacji Polski.
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Szkoła w Pogórzu
KIBICE Z POGÓRZA. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogórzu w dniu ostatniego meczu

fazy grupowej polskiej reprezentacji w piłce nożnej postanowili ubrać się w narodowe
barwy, aby dopingować naszych zawodników. W szkole zrobiło się biało – czerwono,
a doping pomógł naszym piłkarzom, gdyż awansowali dalej. Wesoły dzień wszyscy
zapamiętają na długo.

TO BYŁ DOPIERO BAL! W środowe popołudnie 22 czerwca 2016
roku uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Pogórzu przeżyli swój
pierwszy poważny bal zorganizowany z okazji zakończenia nauki
w szkole. Sala gimnastyczna nie przypominała miejsca, które znamy
z zajęć W-F. Dzięki działaniom „czarodziejek” zmieniła się
w Hollywood! Czerwony dywan, złote statuetki, reflektory - czy to był sen? Nieee to było Pogórze! Bal rozpoczął
tradycyjny polonez, który w cudownym oświetleniu prezentował się bajecznie. Uczniowie przejęci swoją rolą
z powagą i dumą wykonali układ przygotowany przez panią Aleksandrę Salamon. Drugim punktem programu
były zdjęcia, a później zabawa.
UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS VI. W czwartkowe popołudnie 23 czerwca 2016

roku uczniowie klas VI uroczyście zakończyli naukę w Szkole Podstawowej w Pogórzu.
W filmowej scenerii amerykańskiego Hollywood, po czerwonym dywanie przeszły
utytułowane gwiazdy Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Gościem uroczystości był Wójt
Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, który pogratulował osiągnięć absolwentom oraz wręczył
nagrodę uczniowi Markowi Rudnickiemu w uznaniu wysokich wyników nauczania
i sprawdzianu po klasieVI. Następnie przez czerwony dywan przeszli uczniowie odznaczeni
Nagrodą Dyrektora Szkoły za osiągnięcia sportowe - Patryk Romanow, Julia Rybińska
i Mateusz Skrzypczak. Dalej wyróżniono Nagrodami Rady Pedagogicznej - Agatę
Wierzbicką i Tymona Kolubińskiego, a za 100% frekwencję przez całe 6 lat nauki - Jakuba
Polańskiego oraz Kacpra Grabowskiego.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO. Kiedy temperatura sięgała już najwyższych wartości

na sali gimnastycznej szkoły w Pogórzu nagradzani byli najlepsi uczniowie. Zuzanna
Polańska z klasy Va otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Kosakowo za wysokie wyniki w nauce
i liczne sukcesy artystyczne. W uznaniu dokonań naukowych Nagrody Dyrektora Szkoły
odebrali uczniowie klas II - Maciej Markowski, Maja Kobylińska, Filip Freiberg, a także
Piotr Skierka z IVc oraz Zuzanna Napierała z klasy Vb. Następnie wychowawcy klas wraz
z dyrekcją rozdali świadectwa z wyróżnieniem, a nie było ich mało, gdyż średnia ocen
w klasach starszych wyniosła rekordowe 5,11!!! Tytuł „Przyjaciela Szkoły” otrzymali pani
Agnieszka Zalewska, która niezwykle mocno zaangażowała się w przygotowanie dekoracji
z okazji Balu Klas VI, pani Aleksandra Polańska za ogromną pracę na rzecz szkoły oraz pan
Michał Dworakowski, który jest twórcą nowej strony internetowej szkoły i tatą dwójki
uczniów. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali układ muzyczno – taneczny. Życzymy
wszystkim udanych wakacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu
ZBIÓRKA WŁOSÓW DLA DZIECI PO CHEMIOTERAPII. Szkoła Podstawowa w Dębo-

górzu przyłączyła się do udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki włosów na peruki dla
dzieci po chemioterapii lub po operacjach. Organizatorem tej szlachetnej inicjatywy jest
Fundacja Przyjaźni WeGirls, stworzona by pomagać dzieciom chorym i przeciwdziałać
społecznemu wykluczeniu dzieci. Zebrane włosy zostaną przekazane perukarni, z której
już jako gotowe peruki trafią do szpitali, na oddziały dziecięce. „Każdy z nas ma wpływ na
rzeczywistość. Każdego dnia możemy razem zrobić coś, aby przywrócić chorym dzieciom
radość i pewność siebie.”

FESTYN

RODZINNY W SZKOLE Imprezę zorganizowała Rada Rodziców
przy wsparciu dyrekcji szkoły i grona
pedagogicznego. I choć pogoda zdawała
się początkowo nie sprzyjać tak wspaniałej okoliczności, wraz z pojawieniem się
pierwszych gości nad szkolnym niebem zawitał także słoneczny uśmiech. Na złoty
medal spisali się jak zwykle nasi rodzice. Każdy mógł się posilić smacznymi, domowymi
wypiekami, których nikomu nie zabrakło. W tempie błyskawicznym urosła kolejka po
cieplutkie kiełbaski.
Od początku zabawy dzieci miały możliwość korzystania z wielu atrakcji. Tych
standardowych – placu zabaw oraz boiska szkolnego, ale także z bardziej niecodziennych
– na przykład malowania twarzy i robienia wodnych tatuaży, dmuchanych zamków - do
których ustawiła się długa kolejka. A wszystko to przy dźwiękach muzyki i popisach
naszych małych artystów; piosenkarzy, tancerzy i recytatorów, o których rzec można
tradycyjnie…perfekcyjnych!Uśmiechy, radość na twarzach dzieci, a nasza w sercach, to bez wątpienia ów cel, który po raz pierwszy w tak
niezwykły sposób udało nam się zrealizować.
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PRZEGLĄD TALENTÓW WOKALNYCH - 16 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej

im. Fryderyka Chopina w Wejherowie odbył się Przegląd Talentów Wokalnych.
W tym roku zaprezentowało się 46 solistów oraz 4 zespoły, które oceniało jury.
Oprócz jury zmagania młodych wokalistów podziwiał również przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Wejherowie pan Wojciech Rybakowski.W ocenie jurorów
młodzi wokaliści z powiatu wejherowskiego prezentowali bardzo wysoki poziom
o czym świadczyło wręczenie sporej ilości nagród.
W kategorii SOLIŚCI : Oliwia Kreft klasa V - III miejsce; Aleksandra Junak klasa V –
wyróżnienie .Serdecznie gratulujemy!!!

SUKCES TANECZNY - trzy uczennice SP w Dębogórzu- Agata Szaposznikow kl.IV, Julia
Kąkol kl.III i Agata Szefka kl.V wraz z zespołem „Czarownice” ze Szkoły Tańca „Masta
Dance” zdobyły podwójne Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Europy oraz III miejsce
w tańcu nowoczesnym na zwodach World Artistic Dance Federation zorganizowanych
w Płocku w dniach 6-7 maja 2016 roku. Dodatkowo dziewczynki mają na koncie
sukcesy zdobycia kilkakrotnie I, II i III miejsc na Ogólnopolskich zawodach organizowanych między innymi w Łebie, Gdańsku oraz Elblągu: I Ogólnopolski Turniej
Formacji Tanecznych NADMORSKIE RYTMY, Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego HIPNOTIC w Elblągu, IV Ogólnopolski Festiwal Form Tanecznych „Dance Group”
GDAŃSK, III Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej Łeba, X Ogólnopolski Festiwal
Tańca Nowoczesnego ŁEBA. W zorganizowanych w hali sportowej w Kosakowie
CONGO SQUARE KOSAKOWO zdobyły trzy pierwsze miejsca w formacjach i miniformacjach. Gratulujemy
sukcesów!
ZAKOŃCZENIE ROKU - 24 czerwca odbyło się w szkole w Dębogórzu

uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Wzięli w nim udział
uczniowie klas I – V, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy
szkoły. Galę zaszczycili swoją obecnością: Wojt Gminy, radni Beata
Gloza i Marcin Majek, Ks proboszcz Jan Grzelak oraz Przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Dorota Szefka. W pierwszej kolejności wyróżniono
uczniów klas I – III, po nich nagrodzono uczniów klas IV i V. W klasach
starszych Nagrodę Wójta przyznano Weronice Bogumił, a Nagrodę
Dyrektora Oliwi Kreft. W klasach młodszych wyróżniono za wyniki
w nauce Sarę Karaś.

MISTER POMORZA’ Pierwoszyno 2016
18 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbył się finał
wyborów Mister Pomorza 2016. Do rywalizacji o tytuł najprzystojniejszego
Pomorzanina przystąpiło 13 kandydatów. Misterem został KAMIL KNUT.
Choreografię dla uczestników konkursu przygotowała Jagoda Drzymalska,
która dodatkowo wzbogaciła galę swoim występem wokalnym. Mieliśmy
też okazję posłuchać wyjątkowego głosu Małgorzaty Stankiewicz i jej córki
Joanny. Panowie ubiegający się o tytuł Mistera Pomorza 2016 wystąpili
m. in. w strojach sportowych, kąpielowych. oraz eleganckich garniturach.
W tym ostatnim występie kandydatom towarzyszyły finalistki konkursu
Miss Pomorza w sukniach ślubnych. Organizatorami wyborów była Gmina
Kosakowo i Przedsiębiorstwo imprez Artystycznych Impresario z Gdańska.

Zespół TARGET zwycięzcą GRAND PRIX
18 czerwca miał miejsce III Przegląd Zespołów Muzycznych i Kapel Garażowych w Cewicach. W tym roku na scenie wystąpiło
10 zespołów z ca-łej Polski. Nagroda Grand Prix i 25 godzin nagrań w studio Radia Koszalin imienia Czesława Niemena trafiły
do znanego już nam zespołu TARGET. Główny organizator imprezy,
prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Cewicach, Adam
Nowak wyjaśnia: Dziś włodarze miast są nastawieni na to, żeby ściągać
gwiazdy na różne lokalne imprezy, za grube pieniądze. Taka jest moda
w tej chwili. Młodzi ludzie, nowe zespoły nie mają gdzie grać, dlatego
chciałem stworzyć coś dla nich.
Patronat honorowy nad imprezą objął Senator RP Kazimierz Kleina –
przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Witold Namyślak
– burmistrz Lęborka, Jerzy Pernal – wójt gminy Cewice oraz Teresa OssowskaSzara – starosta powiatu lęborskiego. Wydarzenie organizowane jest
w ramach projektu współfinansowanego przez powiat lęborski, gminę
Cewice oraz Fundusz Akumulator Społeczny.
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Prawie 20 tysięcy dzieci wie jak zdrowo jeść
Rok szkolny już za nami, właśnie rozpoczęły się wakacje. Niemalże 20 tys. uczniów, z klas 0-III szkół podstawowych, którzy na początku
roku szkolnego zgłosili się do projektu Fundacji BOŚ „Zdrowo jem, więcej wiem” udało się na zasłużony odpoczynek.
Jak co roku, tak i w VI edycji całorocznego projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem” rywalizacja była wyrównana i stała na
wysokim poziomie. W tym roku Fundacji BOŚ udało się nagrodzić ponad 700 uczniów i ich nauczycieli, którzy najlepiej zgłębili tajniki
zdrowego stylu życia.
Już we wrześniu nagrody powędrują do 26 szkół z całej Polski, których uczniowie i nauczyciele okazali się najlepsi w poszczególnych
tapach projektu oraz w całorocznej klasyfikacji GRAND PRIX.
W województwie pomorskim najlepszy okazał się zespół „Witaminolubki”, który reprezentował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach
i zdobył wyróżnienie w klasyfikacji GRAND PRIX klas II-III za całoroczną pracę w projekcie.
Dzieci uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, a zdobytą wiedzę wykorzystują do wykonania konkursowych zadań. Tworzą między innymi
przepisy na zdrowe słodycze, projektują owocowe stroje, organizują przedstawienia dla innych uczniów szkoły. Często angażują do
pomocy nie tylko nauczycieli i rodziców, ale także całe lokalne społeczności.

SPORT

SPORT
Turniej Piłki Nożnej „Sztorm Mosty Cup 2016”
o Puchar Starosty Puckiego

Na boiskach przy Złotych Piaskach w Kosakowie, w niedzielę 19 czerwca odbył się Turniej Piłki
Nożnej „Sztorm Mosty Cup 2016” o Puchar Starosty Puckiego. W zawodach wzięło udział 8 drużyn rocznika 2008 i młodsi. Mecze
odbywały się równolegle na dwóch trawiastych boiskach, a każda z drużyn rozegrała po 7 meczów. Puchar Starosty trafił do zespołu
Jaguara Gdańsk, drugie miejsce zajął Bałtyk I Gdynia, a trzecie – Arka Gdynia. Końcowa klasyfikacja na stronie internetowej Sztormu
Mosty
Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze drużyny i wyróżnieni zawodnicy – puchary i statuetki. Nagrody
wręczali: Prezes i Wiceprezes GKS Sztorm Mosty – Antoni Wica i Piotr Fos; Starostwo reprezentowała Radna Powiatu Puckiego członek
zarządu Alina Merchel. Za pomoc przy organizacji Turnieju Zarząd Klubu składa podziękowania Rodzicom i Opiekunom młodych piłkarzy.

Nabór do drużyn juniorskich GKS Sztorm Mosty
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty prowadzi nabór do drużyn
juniorskich. Informacje
i zapisy u trenerów poszczególnych roczników:
- rocznik 2010/11: Michał Michalski – tel. 507 625 650 (sztormmosty2010.futbolowo.pl).
- rocznik 2008/09: Marek Hebel – tel. 512 375 925 (sztormmosty2008.futbolowo.pl),
- rocznik 2006/07: Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182 (sztormmosty2006.futbolowo.pl),
- rocznik 2004/05: Paweł Formella – tel. 608 272 212 (sztormmosty2004.futbolowo.pl).

Kolejny triumf żeglarzy z Rewy.
W dniach 1-3 lipca w Górkach Zachodnich w Gdańsku, w ramach regat Nord Cup, odbyły się Mistrzostwa Polski w Żeglarskiej
Klasie MICRO. Yacht Club Rewa reprezentowały dwie załogi: POL88 (Maciej Twarowski, Mirosław Zając, Borys Celmer) i POL111 (Jacek
Zyskowski, Wojciech Zaród, Łukasz Paszko)
Pogoda sprzyjała żeglarzom i przez pełne trzy dni trwały zmagania na wodzie. Na zawodach pojawiła się cała krajowa czołówka. Stawka
była wyrównana a walka zażarta od pierwszego do ostatniego wyścigu. Miejsca na podium
przechodziły z rąk do rąk, a o ostatecznej
klasyfikacji zadecydował dopiero ostatni
wyścig.
Żeglarze
YC
Rewa
zdominowali
klasyfikację Dywizji Criuser: załoga POL88
trzeci rok z rzędu obroniła złoto a srebrny medal trafił do POL111. Dodatkowo
Maciej Twarowski, Mirosław Zając i Borys
Celmer wywalczyli złoty medal w klasyfikacji
generalnej i tytuł Mistrzów Polski,
w
pokonanym
polu
pozostawiając
wszystkie, potencjalnie szybsze, jachty
Dywizji Racer. Po złocie na Mistrzostwach Świata w Pskowie, to kolejny sukces naszych
żeglarzy. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych startach!

Nasza młodzież bezpłatnie zdobywa patenty
żeglarza jachtowego w Yacht Club Rewa
Pod koniec czerwca br. odbył się w Yacht Club Rewa egzamin na stopień żeglarza
jachtowego. Łącznie uprawnienia zdobyło 56 osób, z czego zdecydowana większość to
młodzież z naszej gminy, która nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.
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K U LT U R A / S P O R T

ZAPROSZENIA NA WYDARZENIA

V Regaty Otwarte Mistrzostwa Gminy Kosakowo w Rewie:
14.08.2016 w godzinach 9:00 - 14:00
natomiast
od godziny 16.00 na scenie letniej w Mechelinkach odbędzie się PIKNIK ŻEGLARSKI.
W programie:
- 16.00 -16.30 wręczenie nagród, pucharów i dyplomów dla uczestników regat
- 16.45 - 17.45 koncert legendy polskiej szanty - Ryszarda Muzaja
- 18.00 - 19.00 koncert szantmana - Kamila Badziocha
- 19.15 - 20.15 koncert Rafała Rompcy z grupy „Fucus”
Program będą umilać anegdotami członkowie Yacht Clubu Rewa

15 sierpnia zapraszamy na XX Festyn Kaszubski w Rewie:
przemarsz ul. Morską o godz. 13:30, msza św. – godz. 14:00,
w dalszej części imprezy nie zabraknie muzyki na żywo, specjałów kulinarnych, gier, zabaw i konkursów.
Gwiazda wieczoru SHAZZA. Wstęp wolny.

XVI MARSZ ŚLEDZIA: KUŹNICA – REWA
Już po raz szesnasty odbędzie się „Marsz Śledzia”, w którym blisko 100 śmiałków
przemierzy pieszo Zatokę Pucką z Kuźnicy do Rewy. Wymarsz z Kuźnicy przewidziany
jest na godz.10:30 w sobotę 27 sierpnia 2016 r. Na Szpyrku w Rewie uczestnicy spodziewani są między godz. 15:00 a 15:30. W przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia imprezy na
niedzielę 29 sierpnia 2016r. Organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Studiów
i Analiz Bezpieczeństwa z s. w Gdyni. Wzorem lat ubiegłych, Marsz Śledzia honorowym
patronatem obejmuje Wójt Gminy Kosakowo. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie: www.marszsledzia.pl.

DOŻYNKI GMINY KOSAKOWO 2016
Wójt Gminy Kosakowo wraz z Sołtysami serdecznie zapraszają na tradycyjne Święto Plonów
- Dożynki w sobotę 3 września 2016 r. Impreza rozpocznie się o godz. 14:00 na placu przy
ul. Żeromskiego w Kosakowie. W programie m.in.: o godz. 13.45 barwny korowód dożynkowy,
uroczysta Msza Święta o godz. 14:00, następnie: gry, zabawy i konkursy dla dzieci, specjalne
konkursy dla sołtysów i sołectw oraz występy artystyczne lokalnych zespołów. Główną gwiazdą
wieczoru będzie zespół ANDRE. Wstęp wolny.

BEZPŁATNE LECZENIE STOMATOLOGICZNE DLA NASZYCH UCZNIÓW
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w budynku szkoły Gimnazjum w Kosakowie został utworzony gabinet stomatologiczny „Centrum
Stomatologiczne Śródmieście”. Z usług stomatologicznych będą mogły skorzystać nie tylko gimnazjaliści, ale wszystkie dzieci i młodzież do 18 roku
życia z gminy Kosakowo.
Jedną z najważniejszych rzeczy oprócz utworzenia gabinetu jest fakt podpisania przez
„Centrum Stomatologiczne Śródmieście” kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co
pozwoli na bezpłatne leczenie zębów mlecznych i stałych u dzieci oraz młodzieży do 18
r.ż.
Drugą równie ważną rzeczą jest fakt, iż korzystamy z nowego sprzętu i nowoczesnych
rozwiązań, by proces leczenia był maksymalnie szybki i możliwie bezbolesny. Trzecią najważniejszą i integralną częścią gabinetu jest profesjonalna kadra lekarska.

W gabinecie stomatologicznym przyjmować będzie
lek. dent Ewa Durys , poniedziałek 8.00-11.00
lek. dent Tytus Kuczkowski wtorek 12.00-18.00, piątek 12.00-18.00
Zapraszamy od 01.09.2016r. na bezpłatne wizyty i leczenie
do Gabinetu Stomatologicznego „Śródmieście”
w Gimnazjum w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 11.
Oferowane usługi dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż w zakresie:
- profilaktyki (usuwanie kamienia, lakierowanie, fluoryzacja),
- leczenia zachowawczego (wypełnienie, rekonstrukcja zęba, znieczulenie),
- endodoncji (leczenie kanałowe zęba),
- leczenia chirurgicznego (ekstrakcja - usunięcia zęba, szycie, opatrunki),
- diagnostyka ortodontyczna
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STO LAT !!! I DŁUZEJ
Moc serdecznych życzeń dla Pani Łucji Krause z Pierowszyna,
którą z okazji jej 95. urodzin odwiedziłi Wójt Gminy,
sołtys Pierwoszyna Ewa Purska, radna Wiktoria Śliwińska.

UWAŻAJ, TO MOŻE BYĆ PRÓBA OSZUSTWA
Oszust podaje dane, stopień służbowy i mówi, że prowadzi śledztwo
w związku z wyłudzeniami pieniędzy z banku przez grupę przestępczą.
Prosi o pomoc w ujęciu sprawcy i przekazanie środków na cele
śledztwa.
W tym schemacie oszuści - dla zwiększenia swojej wiarygodności
- stwarzają fałszywą możliwość potwierdzenia swojej tożsamości.
Wykorzystują do tego trik techniczny. Jeśli połączenie nie zostanie
przerwane, a numer jest wybierany, następuje przekierowanie na
poprzednie połączenie. W takich sytuacjach tożsamość fałszywego
policjanta potwierdza jego koleżanka lub kolega.
Kolejnym trickiem stosowanym przez przestępców jest „stały kontakt”
z osobą oszukiwaną.
Jakie jeszcze metody stosują oszuści, aby dobrać się do naszych
pieniędzy? Przeczytaj: Oszustwa finansowe w policyjnych kronikach.
Zdziwisz się, jak łatwo stracić pieniądze
Sposoby na przejmowanie wyłudzonych pieniędzy też są różne. Bywa,
że zajmują się tym wynajęte „słupy” - czasem osoby bezdomne.
Przedstawiają się, że są z policji odbierają pieniądze i przekazują dalej.
Policjanci w żadnej sytuacji nie mogą prosić ani o przekazanie
pieniędzy, ani o kosztowności.

AKTYWNY POWIAT PUCKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie poszukuje chętnych osób do udziału w projekcie „Aktywny Powiat
Pucki”. Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu dla uczestników oferowane są bezpłatne kursy zawodowe. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie
nowych grup uczestników na kursy:
- sprzedawca,
- opiekun dziecięcy,
- pracownik ochrony,
- recepcjonista,

Drodzy Mieszkańcy!
Gmina Kosakowo
w dbałości o Wasze zdrowie oraz środowisko naturalne
w okresie VII-VIII 2016 r. we współpracy
z firmą Eco-Art przeprowadzi
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
Prosimy o wsparcie.

Działanie współfinansowane w ramach realizacji zadania wynikającego z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
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KALENDARZ IMPREZ

Kalendarz Imprez sierpień/wrzesień
SIERPIEŃ 2016
Pn,
01.08.2016 Śr, 31.08.2016

Wystawa malarstwa śp. Eugeniusza Stanka

So,
S P O R T 12:00
06.08.2016
So,
06.08.2016

13:00

Festyn Parafialny w Rewie
V Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo

N, 14.08.2016 16:00

Festyn Żeglarski

Pn,
15.08.2016
Pn,
15.08.2016
So,
20.08.2016
27.08.2016
ew.
28.08.2016
So,
27.08.2016

Wójt Gminy
Stow. Sołtysów Gm.
Kosakowo Port Mechelinki
Proboszcz parafii w Rewie
Sołtys wsi Rewa
Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa
Wójt Gminy
Yacht-Club Rewa

V Regaty Sołeckie Gminy Kosakowo

N, 14.08.2016 09:00

Biblioteka w Kosakowie

12:15

Święto Wojska Polskiego, 96. Rocznica Bitwy
Warszawskiej
13:30 XX Festyn Kaszubski Gwiazdy programu: Shazza

Biblioteka w Kosakowie

Zatoka w Mechelinkach
Teren przy parafii w Rewie
Zatoka w Rewie
Scena w Mechelinkach

Wójt Gminy

Kwatera w Kosakowie
Szpyrk w Rewie

10:00

Jubileusz OSP Kosakowo

Wójt Gminy, ZKP o.
Dębogórze-Kosakowo
Wójt Gminy, OSP Kosakowo

13:00

XVI Marsz Śledzia (zakończenie ok. 15:30 w
Rewie)

Wójt Gminy, Stow. SiAB z s.
w Gdyni, OSP Kosakowo

14:00

Rodzinny Festyn Integracyjny

Wójt Gminy, Sołtys Suchego
Dworu

Plac OSP przy ul.
Chrzanowskiego
Trasa z Kuźnicy do Rewy

Plac i boisko w Suchym
Dworze

WRZESIEŃ 2016
Cz, 01.09.2016

–

Cz, 01.09.2016 15:00
So,
03.09.2016

13:45

N, 04.09.2016 10:30

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Szkoły w Gminie
Kosakowo

77. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Wójt Gminy

Dożynki Gminy Kosakowo Gwiazdy programu:
Andre
IV „Cyklo Gdynia” – wyścig kolarski
pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo

Wójt Gminy, Sołtysi
Gminy Kosakowo
Trójmiejskie Stow.
Rowerowe

Pomnik Żołnierzy WP i AR,
Kwatera w Kosakowie
Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie
Gdynia, powiaty: pucki,
wejherowski i kartuski

Szkoły w Gminie Kosakowo

So,
10.09.2016

17:00

Dzień Ziemniaka

Wójt Gminy

Świetlica w Kazimierzu

So,
17.09.2016

10:00

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Wójt Gminy, Przew. Rady
Gminy

Boisko Orlik w Mostach

Pn,
19.09.2016

11:00

77. Rocznica zakończenia walk w obronie Kępy
Oksywskiej

Wójt Gminy

Obelisk w Mostach

- 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

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław

Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.4505 egz.

www.argi.pl

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

Józef Babiński z Kazimierza, lat 64 Jan Badtke z Pierwoszyna, lat 78
Anna Dziuda z Suchego Dworu , lat 91 Aleksandra Puzdrowska z Mechelinek, lat 72
Irena Różycka z Pogórza, lat 78 Wacław Woroniecki z Pogórza, lat 93
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Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
pn. „Ekokonsument zasobów- człowiek w harmonii z przyrodą”
Człowiek, świadomy i odpowiedzialny konsument swoje potrzeby życiowe, dążenie do dobrobytu potrafi pogodzić z troską
o środowisko naturalne. Rozumienie, jakie konsekwencje dla środowiska niosą za sobą wybory jakie codziennie podejmuje.
W 2016 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” obchodzi swoje 25-lecie. Równocześnie, mija 18 rok
prowadzonych przez Związek działań edukacyjnych. Tworzyliśmy programy mające na celu budowanie, już od najmłodszych lat
świadomości i odpowiedzialności za własne postępowanie oraz wpływu jaki wywiera ono na otoczenie w jakim żyjemy.
W mijającym roku szkolnym w konkursach, projektach oraz warsztatach ekologicznych łącznie udział wzięło ponad 40 tys.
dzieci i młodzieży z ponad 250 placówek oświatowych z terenu KZG. Wszak edukacja ekologiczna to nie tylko konkursy. Ogromne
zaangażowanie dyrekcji oraz nauczycieli-koordynatorów w realizację zadań zaowocowało licznymi działaniami, które wychodziły
również poza teren szkoły czy przedszkola.
Po raz kolejny, w działaniach edukacyjnych Związku udział wzięli także uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum w Kosakowie,
zdobywając dla swojej szkoły:
¾ II miejsce (nagroda dla placówki oświatowej) w XIII edycji konkursu „Mała nakrętka – duży problem” (kategoria gimnazja,
zespoły szkół, szkoły ponadgimnazjalne, inne placówki oświatowe)
- w ramach konkursu, uczniowie zebrali łącznie 540 kg nakrętek, co w przeliczeniu na jednego ucznia daje wynik 1,929 kg.
¾ tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii 2015/2016”
Uczniowie Gimnazjum w Kosakowie zdobyli także nagrody indywidualne w VIII edycji „Konkursu fotograficznego”
pn. „Ekokonsument zasobów - człowiek w harmonii z przyrodą” (kategoria gimnazjum):
¾ I miejsce zdobyła Martyna Migga
¾ II miejsce zdobyła Klara Filar
Koordynatorem wszystkich działań prowadzonych na terenie placówki była p. Anna Gerber.

Fot. Martyna Migga „Akwen Zatoki Puckiej”
I miejsce, „Konkurs Fotograficzny”
pn. „Ekokonsument zasobów- człowiek w harmonii z przyrodą”

Fot. Klara Filar „Praca ludzi Morza”
II miejsce, „Konkurs Fotograficzny”
pn. „Ekokonsument zasobów- człowiek w harmonii z przyrodą”

W trakcie uroczystego zakończenia roku edukacyjnego które odbyło się 15 czerwca br. w Pomorskim Parku NaukowoTechnologicznym w Gdyni, po raz drugi przyznano także nagrodę „Róża Ekologii”. W tym roku, to szczególne wyróżnienie przyznano
Przedszkolu nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni oraz Szkole Podstawowej nr 2 z Redy.
Indywidualnym i grupowym laureatom konkursów zostały także wręczone dyplomy oraz nagrody. Prócz laureatów, nauczycieli
i uczniów, w sali konferencyjnej PPNT w Gdyni obecni będą także przedstawiciele władz samorządowych oraz spółek współpracujących
ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej. Nagrody dla laureatów współfinansowane są przez spółki OPEC Sp. z o.o., Eko Dolina
Sp. z o.o. oraz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Związek kieruje również informację ekologiczną do dorosłych. Audycje radiowe i artykuły prasowe mają na celu dotarcie do jak
największej liczby mieszkańców wszystkich grup wiekowych tak, aby uczulić ich na zagrożenia, jakie dla środowiska naturalnego niesie
nieprawidłowe postępowanie z odpadami czy nieograniczona konsumpcja. Ekokonsument to bardzo nowoczesny człowiekwszak dbanie o stan środowiska naturalnego jest teraz w modzie.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!
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

