NR 3/2017
KOSAKOWO
Marzec 2017 r.

R A D Y I W Ó J TA G M I N Y KO S A KO W O
Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiejnocy,
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki
p

Wójt Gminy Kosakowo
Jerzy Włudzik
Włud
u zik
k

wraz z Radnymi Kosakowo
Kos
ossakowo

wraz z Sołtysami

NAGRODY WÓJTA ZA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ I SPORTOWĄ ZA ROK 2016
W dniu 24 lutego br. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie
odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za całokształt dokonań w zakresie
upowszechniania i ochrony dóbr kultury jak również wysokie osiągnięcia sportowe za rok 2016. Wręczeniu wyróżnień i nagród finansowych towarzyszył występ laureatów, zespołu WOKAL oraz koncert
Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo. Sylwetki tegorocznych nagrodzonych
prezentujemy Państwu na stronie 9-10

AKTUALNOŚCI

Uchwały podjęte na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo
w dniu 23 marca 2017 roku
1. Uchwała Nr XXXVIII/24/2017 w sprawie nadania nazwy
SASANKOWA ulicy położonej we wsi KOSAKOWO na
terenie gminy Kosakowo.
2. Uchwała Nr XXXVIII/25/2017 w sprawie zaliczenia
kolejnych dróg do kategorii dróg gminnych.
3. Uchwała Nr XXXVIII/26/2017 w sprawie sposobu
świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kosakowo.
4. Uchwała Nr XXXVIII/27/2017 w sprawie ustalenia
kryteriów, określenia wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym oraz rodzajów dokumentów
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Kosakowo.
5. Uchwała Nr XXXVIII/28/2017 w sprawie zmian w Statucie
Gminy Kosakowo.
6. Uchwała Nr XXXVIII/29/2017 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Kosakowo do podpisania umowy dot.
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu
pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną
realizację zadania w ciągu dróg powiatowych
przebiegających przez Gminę Kosakowo.
7. Uchwała Nr XXXVIII/30/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm.Kosakowo
w zakresie działki nr 56/8 przy ul. Morskiej.

8. Uchwała Nr XXXVIII/31/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XVII/106/2011 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości
Pogórze gm.Kosakowo w rejonie ulic Kościuszki
i Wiejskiej.
9. Uchwała Nr XXXVIII/32/2017 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XIX/21/2008 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy północnej Aglomeracji
Trójmiejskiej na terenie gminy Kosakowo.
10.Uchwała Nr XXXVIII/33/2017 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1030
w Mostach gmina Kosakowo, przy ul. Wałowej.
11.Uchwała Nr XXXVIII/34/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego
części działki nr 641 położonej w Dębogórzu gmina
Kosakowo przyul.Rumskiej.
12.Uchwała Nr XXXVIII/35/2017 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017- 2023.
13.Uchwała Nr XXXVIII/36/2017 w sprawie zmiany budżetu
Gminy Kosakowo na rok 2017.
14.Uchwała Nr XXXVIII/37/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosakowo do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły.
15.Uchwała Nr XXXVIII/38/2017 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego.

SPRAWOZDANIE Z PRAC WÓJTA GMINY KOSAKOWO W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 23 MARCA 2017R.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. W roku 2017 powierzyłem gminnej spółce PUK PEKO:
Zarządzeniem Nr 25/2017 - zadanie dotyczące bieżącego
i zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych
i wewnętrznych, w tym ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek
pieszo-rowerowych, placów i parkingów, których
właścicielem jest Gmina Kosakowo
Zarządzeniem Nr 26/2017 - zadanie dotyczące
świadczenia usług w zakresie bieżącej konserwacji
i czyszczenia urządzeń melioracyjnych, urządzeń zbierających wody deszczowe i roztopowe – wpusty uliczne
i studnie chłonne zlokalizowane w pasie drogowym dróg
gminnych oraz na terenach gminnych w gminie Kosakowo
Zarządzeniem Nr 27/2017 zadanie dotyczące obsługi
terenów gminnych – utrzymanie czystości i porządku na
terenach gminnych
Zarządzeniem Nr 28/2017 - zadanie dotyczące świadczenia
usług w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk
morskich w miejscowościach Rewa na działce o nr. ewidencyjnym 146/5 i Mechelinki na działce o nr. ewidencyjnym 99/1 oraz w zakresie obsługi terenów gminnych
– „letnie utrzymanie plaż”

2

2. Zarządzeniem Nr 29/2017 – określiłem warunki ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości
gminnych oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki
nr 115/2, 115/5, 117/3, 118/2, 118/3 obręb Kosakowo
Gmina Kosakowo na rzecz Orange Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie.
3. Zarządzeniem Nr 30/2017 – ustaliłem zasady dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci
niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów
prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki
4. Zarządzeniem Nr 32/2017 – postanowiłem o niewykonaniu
prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mostach,
Gmina Kosakowo (dot. dz. nr 1410/39 o pow. 970 m2)
5. Zarządzeniem Nr 34/2017 – ogłosiłem wykaz i ustaliłem
ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy
Kosakowo przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu
nieograniczonego
6. Zarządzeniem Nr 36/2017 – postanowiłem o niewykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej
w Kosakowie (dot. dz. nr 178/9 i udział w 1/25 części
w działce nr 178/17)
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7. Zarządzeniem Nr 38/2017 - ustaliłem terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 2017/2018 dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i klas pierwszych szkól podstawowych
8. Zarządzeniem Nr 39/2017 – określiłem warunki
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości
gminnej oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka
Nr 142/7 obręb Kosakowo na rzecz ENERGA-OPERATOR
S.A. z siedzibą w Gdańsku.
II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1. Ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na
PROJEKTY WYKONAWCZE PRZEBUDOWY ULIC NA TERENIE
GMINY KOSAKOWO 2017r. Zadanie podzielono na 3 części.
Najkorzystniejszą ofertę w części 1 złożyła firma Neox Sp.
z o.o. z Gdańska. Parametry wybranej oferty: cena ofertowa
wykonania zamówienia to 36 900 zł, termin wykonania: do
08.05.2017 r., doświadczenie, łączna wartość opracowań:
powyżej 300000 zł, pełnienie nadzoru autorskiego przez
autora opracowania (projektanta): TAK, opracowanie
przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego przez projektanta lub kosztorysanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane w kosztorysowanej branży (dotyczy
oddzielnych branż: drogowej i jeżeli wystąpią: sanitarnej,
elektrycznej lub telekomunikacyjnej): TAK
Najkorzystniejszą ofertę w części 2 złożyła firma MS Biuro
Projektowe Michał Sroka z Gniezna. Parametry wybranej
oferty: cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 68 497,95 zł, termin wykonania: do 08.05.2017r.,
doświadczenie, łączna wartość opracowań: powyżej
300000 zł, pełnienie nadzoru autorskiego przez autora
opracowania (projektanta): TAK, opracowanie przedmiaru
robót i kosztorysu inwestorskiego przez projektanta lub
kosztorysanta posiadającego odpowiednie uprawnienia

budowlane w kosztorysowanej branży (dotyczy oddzielnych
branż: drogowej i jeżeli wystąpią: sanitarnej, elektrycznej
lub telekomunikacyjnej): TAK
Najkorzystniejszą ofertę w części 3 złożyła firma MS Biuro
Projektowe Michał Sroka z Gniezna. Parametry wybranej
oferty: cena ofertowa wykonania zamówienia wynosiła 39 532,20 zł, termin wykonania: do 08.05.2017r.,
doświadczenie, łączna wartość opracowań: powyżej
300000 zł, pełnienie nadzoru autorskiego przez autora
opracowania (projektanta): TAK, opracowanie przedmiaru
robót i kosztorysu inwestorskiego przez projektanta lub
kosztorysanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
budowlane w kosztorysowanej branży (dotyczy oddzielnych
branż: drogowej i jeżeli wystąpią : sanitarnej, elektrycznej
lub telekomunikacyjnej): TAK
2. Ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu
nieograniczonym na
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC RZEMIEŚLNICZEJ I CHRZANOWSKIEGO W KOSAKOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI
ZRID. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGADO
Tomasz Ślusarz z Gdyni. Parametry wybranej oferty: cena
ofertowa wykonania zamówienia wynosiła
69 741 zł,
termin wykonania: do 15.09.2017 r., doświadczenie,
łączna wartość opracowań: od 150 000 do 300 0000 zł,
pełnienie nadzoru autorskiego przez autora opracowania
(projektanta): TAK, opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego przez projektanta lub kosztorysanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
w kosztorysowanej branży (dotyczy oddzielnych branż:
drogowej i jeżeli wystąpią : sanitarnej, elektrycznej lub
telekomunikacyjnej): TAK
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ
ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU ZŁOTE PIASKI W
M. KOSAKOWO GM. KOSAKOWO. Termin składania ofert mija
27.03.2017 r. o godzinie 12:00

OGŁOSZENIE
Stosownie do przepisów art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.)
w wykonaniu uchwał Rady Gminy Kosakowo: Nr VI/14/205
z dnia 27 stycznia 2015r. oraz uchwały Nr LV/10/2014
z dnia 27 lutego 2014r. zmienionej uchwałą Nr VI/15/2015
z dnia 27 stycznia 2015r.
Wójt Gminy Kosakowo zawiadamia o wyłożeniu do
publicznego wglądu:
1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy
Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia 28.10.2009r.
obejmującej działkę nr 1150/13 w Mostach gm.
Kosakowo, przy ul.Kasztanowej z uzasadnieniem oraz
prognozą oddziaływania na środowisko.
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla kanału zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni
Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach
gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Projekty planów udostępnione będą w
dniach od
10.04.2017r. do 08.05.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy

Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, p. nr 7 (parter) w godzinach
pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.
kosakowo.pl/ogłoszenia.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów
rozwiązaniami odbędą się odpowiednio:
1) dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady
Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia 28.10.2009r.
obejmującej działkę nr 1150/13 w Mostach gm.
Kosakowo, przy ul. Kasztanowej - w dniu 20.04.2017r.
o godz. 16.00.w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo
(I piętro);
2) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla kanału zrzutowego odprowadzającego
oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków
„Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm.
Kosakowo - w dniu 25.04.2017r. o godz. 16.00. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
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Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.05.2017r.
Jednocześnie Wójt Gminy Kosakowo informuje, że zgodnie
z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 353) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów do
publicznego wglądu można zapoznać się z ze zgromadzoną
dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą
oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planów
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 22.05.2017r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy
Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania.
Wójt Gminy Kosakowo /-/ Jerzy Włudzik

Zarządzenie Nr 34/ 2017 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 22 lutego 2017 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu i ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo przeznaczonych
do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art.35 ust.1 i ust.2, art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami) oraz art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami ) Wójt Gminy Kosakowo zarządza, co
następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży za cenę ustaloną przez Wójta Gminy w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości
stanowiące własność Gminy Kosakowo, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w przypadku
zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia
jeden z następujących warunków :
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli
złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 05 grudnia 1990r albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu,
§3
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo w Kosakowie ul. Żeromskiego 69 gmina Kosakowo,
a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz w prasie
lokalnej.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

UZASADNIENIE
W dniu 15 grudnia 2016 roku Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę Nr XXXIII/96/2016 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sprzedaż mienia winna być
poprzedzona wykazem nieruchomości, który podaje się do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Wójta Gminy.
Część nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży składa się z dwóch działek i ich sprzedaż będzie następowała łącznie
dla następujących terenów - działki nr 8/1 i 7/40, działki nr 8/2 i 7/41, działki nr 8/3 i 7/42, działki nr 8/4 i 7/43 oraz działki
nr 8/5 i 7/44.
Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Oznaczenie
nieruchomości działka nr

Powierzchnia

KW

Obręb

Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Kosakowo

Średnia cena
1 m2 ustalona
przez biegłego
rzeczoznawcę
w zł

Cena ustalona
przez biegłego
rzeczoznawcę
w zł / całość
nieruchomości /

Cena ustalona
przez Wójta
Gminy
Kosakowo
jako cena
wywoławcza

1/1
1/3
1/4

1005
1005
1018

GD2W/00018041/2
GD2W/00018041/2
GD2W/00018041/2

Kosakowo
Kosakowo
Kosakowo

123,48
123,48
123,48

124.100,00
124.100,00
125.700,00

124.100,00
124.100,00
125.700,00

12.410,00
12.410,00
12.570,00

1/26
1/30

1069
1360

GD2W/00018041/2
GD2W/00018041/2

Kosakowo
Kosakowo

123,48
123,48

132.000,00
167.900,00

132.000,00
167.900,00

13.200,00
16.790,00

8/1

165

GD2W/00018041/2
GD2W/00048617/2

Kosakowo

122,11

98.300,00

98.300,00

7/40

640

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

8/2

194

58 UMN - usługi
nieuciążliwe,
występujące
samodzielnie lub
łączone
z mieszkaniem
62 UMN – usługi
nieuciążliwe,
występujące
samodzielnie
lub łączone z
mieszkaniem oraz 61
MN – mieszkalnictwo
jednorodzinne,
zabudowa
wolnostojąca,
bliźniacza
7. MN – teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(działki 7/40-7/44
oraz 8/1-8/5 )

122,11

98.000,00

98.000,00

7/41

609

8/3

228

122,11

98.200,00

98.200,00

7/42

576

8/4

263

122,11

98.200,00

98.200,00

7/43

541

8/5

301

122,11

98.200,00

98.200,00

7/44

503

Działki nr 8/2
i 7/41 zbywane
jako jedna
nieruchomość
o pow. 803 m2
Działki nr 8/3
i 7/42 zbywane
jako jedna
nieruchomość
o pow. 804 m2
Działki nr 8/4
i 7/43 zbywane
jako jedna
nieruchomość
o pow. 804 m2
Działki nr 8/5
i 7/44 zbywane
jako jedna
nieruchomość
o pow. 804 m2

407/3

836

GD2W/00002823/3

Dębogórze

87,10

72.800,00

80.080,00

16

184

GD2W/00019373/5

Pierwoszyno

137,42

25.285,00

25.285,00

działka nie
może być
wykorzystana
do
samodzielnego
zagospodarowania

2.529,00

281,27

100.700,00

100.700,00

działka może
stanowić
samodzielną
działkę
budowlaną
pod zabudowę
usługową

10.070,00

Kosakowo

GD2W/00018041/2
GD2W/00048618/7

Kosakowo
Kosakowo

GD2W/00018041/2
GD2W/00048622/8

Kosakowo
Kosakowo

GD2W/00018041/2
GD2W/00048623/5

Kosakowo
Kosakowo

GD2W/00018041/2
GD2W/00048624/2

Kosakowo
Kosakowo

004 P/U – teren
zabudowy
produkcyjnej oraz
zabudowy usługowej,

21 MN - teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
81/51

358

GD2W/00052480/1

Pogórze
40 U – teren
zabudowy usługowej

UWAGI

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

9.830,00

9.800,00

9.820,00

9.820,00

9.820,00

8.008,00
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AKTUALNOŚCI

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT, który zostanie
doliczony po wylicytowaniu danej działki i ustaleniu nabywcy nieruchomości.
Dodatkowa informacja: Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 występuje las iglasty. Usunięcie drzewostanu następuje na
koszt i własnym staraniem nabywcy nieruchomości. Dla działek nr 8/1 i 7/40 ,8/2 i 7/41, 8/3 i 7/42, 8/4 i 7/43, 8/5
i 7/44 ustanowiono nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo przejazdu i przechodu oraz prowadzenia infrastruktury
technicznej po działce nr 7/22 zapisanej w księdze wieczystej GD2W/00051014/7.

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW
Informujemy, iż na prośbę firmy odbierającej odpady nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru odpadów z terenu
Gminy Kosakowo dla ul. Sezamkowej, Paprykowej i Dyniowej z Dębogórza - odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów
segregowanych będzie odbywał się od kwietnia 2017 r. razem z Dębogórzem.
ZMIANY DOTYCZĄ :
Odbiór odpadów zmieszanych będzie odbywał się w ŚRODY, począwszy od 12.04.2017 r., 26.04.2017 r.,
Odbiór odpadów segregowanych w ŚRODY począwszy od 05.04.2017 r., 19.04.2017 r., w częstotliwości co dwa tygodnie.

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH – GOSPODARKA ODPADAMI
Informujemy, iż wysłano do wszystkich mieszkańców 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. Można również dokonywać opłat za cały rok z góry.

WIOSENNE PORZĄDKI, POZIMOWE NAPRAWY
W ostatnich tygodniach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO równiarkami oraz walcami naprawiało pozimowe
uszkodzenia nawierzchni czterdziestu dróg gminnych, m.in. te w Pogórzu, Kosakowie czy w Mostach. Rozpoczęło się
również odpiaszczanie ulic oraz nasadzenia wiosenne kwiatów. Większy remont chodnika przeprowadzany jest w Rewie,
z powodu styczniowego sztormu ucierpiał deptak i falochron w okolicy pomostu.

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY KOSAKOWO
Na stronie internetowej gminy (www.kosakowo.pl)
w zakładce Dla mieszkańców/ Zarządzanie kryzysowe/ został
zamieszczony Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo.
Poniżej planu znajduje się wykaz alarmowych numerów
telefonu, m.in. do osób odpowiedzialnych za zarządzanie
kryzysowe w gminie i w powiecie oraz jednostkach
organizacyjnych
wspierających Urząd Gminy Kosakowo
w zarządzaniu kryzysowym.
Plan określa zasady udziału administracji publicznej, samorządowej oraz
służb, inspekcji i straży w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowania
sił i środków na ewentualność ich wystąpienia oraz usuwania ich skutków.
Dokument stanowi materiał pomocniczy dla Wójta Gminy Kosakowo, członków
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, radnych do prac w komisjach
Rady Gminy Kosakowo oraz do planowania i realizacji przedsięwzięć niezbędnych w sytuacjach kryzysowychw gminie.
Treści planu ułatwiają wypracowanie właściwych decyzji przez organ
wykonawczy Gminy, umożliwiają pełne wykorzystanie posiadanych zasobów
oraz skoordynowanie działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.
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REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2017/2018
Uprzejmie informujemy o rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
Terminy czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do klas I szkół
podstawowych, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Kosakowo został zamieszczony
na stronie internetowej: www.bip.
kosakowo.pl w zakładce Oświata Ogłoszenia oraz na stronach internetowych szkół gminnych.

W Y D A R Z E N I A K U LT U R A L N E

BURSZTYNOWA KOGA
2 marca br. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich CETNIEWO
we Władysławowie wręczono nagrody Bursztynowej Kogi, która
jest uhonorowaniem najlepszych organizacji pozarządowych Ziemi
Puckiej przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatową Radę Organizacji
Pozarządowych. Wśród zaproszonych gości naszą Gminę reprezentował
zastępca wójta Marcin Majek.
Tegoroczni laureaci Bursztynowej Kogi:
1. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej
2.Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Oddział Puck
3. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze – Kosakowo
Nagroda specjalna Starosty Powiatu Puckiego za działalność na
rzecz społeczności lokalnej trafiła do Piłkarskiego Klubu Sportowego
Jastarnia.
Wyróżnienie od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka otrzymało
Puckie Hospicjum pw Św. Ojca Pio.
Wyróżnienia od Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha za swoją działalność
otrzymały: Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, Oddział Puck,
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Dębogórze Kosakowo.
Wyróżnienie od Senatora Sławomira Rybickiego otrzymało Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Dębogórze - Kosakowo.

AKTYWNY POWIAT PUCKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „Aktywny Powiat
Pucki”. Aktualnie istnieje możliwość zorganizowania kursów: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej lub florysta z obsługą
kasy fiskalnej.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ponadto uczestnicy mają zapewniony m.in. zwrot kosztów dojazdu, zapewnienie
opieki osobom zależnym, płatne staże zawodowe. Kontakt osobisty w siedzibie GOPS lub pod nr tel. (58) 620 82 02,
797-098-918, 797-099-394.

JERZY WŁUDZIK – OSOBOWOŚĆ ROKU 2016
W plebiscycie Dziennika Bałtyckiego – Osobowość
Roku - kandydatów nominuje szeroka kapituła redakcyjna,
kierownictwo oraz dziennikarze pracujący w oddziałach.
W tegorocznej edycji ponad 400 osób nominowali czytelnicy,
tylko 100 uzyskało nominacje redakcyjnej kapituły. Nagrody
przyznano w czterech kategoriach. Wśród laureatów - Wójt
Gminy Kosakowo. Finałowa gala tradycyjnie odbyła się
w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
Uroczystość rozpoczęła się od występu
artystów
ze
Studia
Sztuki Da Capo Al
Fine z Pucka, którzy
zaprezentowali fragment przedstawienia „Nad dachami Paryża”. Zwycięzców
etapu powiatowego i wojewódzkiego witał m. in. redaktor naczelny Dziennika
Bałtyckiego.
„Witam całe wielokulturowe Pomorze, stuosobową elitę. Mam ogromny
zaszczyt pogratulować wszystkim nominowanym oraz tym, którzy dziś odbiorą
nagrody – mówił Mariusz Szmidka. – Mam nadzieję, że ten plebiscyt da Wam wiatr
w żagle, by rozwijać swoje pasje. Nie ustawajcie, róbcie to dalej.
W kategorii „samorządność i społeczność lokalna” pierwsze miejsce
w finale wojewódzkim zdobył Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo, „nominowany za skuteczne zarządzanie jedną
z dynamicznie rozwijających się jednostek samorządowych na Pomorzu, a także za to, że nie boi się odważnych decyzji, np.
w oświacie czy biznesie”.
W kategorii kultura zwyciężył Krzysztof Komendarek-Tymendorf, pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku, który
został nominowany m.in. za festiwal Euro Chamber Music Festival oraz za budowanie silnego ośrodka altowiolistycznego
na Pomorzu.
Za działalność społeczną i charytatywną doceniono natomiast Karola Nawrockiego, który jest historykiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Gdańszczanin został nominowany za wkład
w przygotowanie pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”.
W kategorii biznesowej zwyciężył Andrzej Boczek z Gdyni, prezes i właściciel firmy deweloperskiej AB Inwestor, którego
nominowano za „gdyńską wizję” w biznesie i spektakularną inwestycję Art Deco – Apartamenty i Lofty w Gdyni.
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UMOWA O WSPÓŁPRACY Z BIAŁORUSKIM REJONEM BRZOSTOWICKIM
16 marca br. delegacja Gminy wraz Wójtem Jerzym Włudzikiem gościła
w Obwodzie Grodzieńskim Republiki Białorusi, gdzie w Brzostowicy Wielkiej
Jerzy Włudzik i Antoni Kulisewicz, przewodniczący Rejonu Brzostowickiego
podpisali umowę o wzajemnej współpracy.
Wcześniej, na sesji w dniu 9 lutego 2017r. Rada Gminy Kosakowo Uchwałą
Nr XXXVII/13/2017 zdecydowała o podjęciu takiej współpracy. W uzasadnieniu
do uchwały czytamy: „Partnerstwo między miastami i gminami z różnych krajów
wpisuje się w szeroko pojętą tradycję współpracy międzynarodowej mającej na
celu rozwój kulturalno-społeczny, otwarty na nowe doświadczenia. Wymiana
doświadczeń pomaga w budowaniu nowoczesnego, harmonijnego społeczeństwa
podtrzymującego zwyczaje dobrego sąsiedztwa między zaprzyjaźnionymi krajami.
Partnerstwo z Powiatem Brzostowickim
dotyczyć będzie w sposób szczególny wymiany kulturalnej – współpracy między
zespołami ludowymi, wokalnymi, tanecznymi, urozmaicającej cykliczne imprezy
kulturalno-rozrywkowe odbywające się na terenie zainteresowanych stron.”
Powiat Brzostowicki położony jest w zachodniej części Białorusi, a od strony
zachodniej graniczy z Rzeczpospolitą Polską. Brzostowica Wielka to rolnicza
gmina obwodu grodzieńskiego, granicząca z województwem podlaskim,
a miejscowość o tej nazwie jest jej centrum kulturalnym. Gmina liczy około
16 tysięcy mieszkańców, w tym wielu naszych rodaków. W programie wizyty było
m.in. spotkanie z kierownictwem i członkami miejscowego oddziału „Związku
Polaków na Białorusi”.

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
Środki dla indywidualnych gospodarstw na różnego rodzaju ekologiczne inwestycje, w formie dopłat do preferencyjnych pożyczek, można pozyskać za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w formie Premii
termomodernizacyjnej /remontowej, która przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora (więcej: www.bgk.pl;
zakładka: „Osoby fizyczne” – „Fundusz termomodernizacji i remontów”).
Dodatkowo w przyszłości będzie można skorzystać również z preferencyjnych, niskooprocentowanych kredytów
oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska (więcej: www.bosbank.pl; www.bosekosystem.com, tel. kontaktowy:
58 661-15-20)
Dofinansowania dla przedsiębiorców oraz osób z terenu Gminy
Kosakowo chcących rozpocząć działalność gospodarczą można
szukać między innymi za pośrednictwem:
- Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej we
Władysławowie, dotacje unijne z funduszy PROW i PORIM
www.plgr.pl, tel. kontaktowy: 722-224-585;
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
www.arimr.gov.pl, tel. kontaktowy: 58 668-60-00;
- Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku - www.arp.gda.pl,
tel. kontaktowy: 58 32 33 100;
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku, na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji lub
doposażenie stanowiska pracy - www.puck.praca.gov.pl, tel.
kontaktowy: 58 774-31-71;
- Powiatowego Centrum Informacyjnego w Wejherowie,
gdzie można ubiegać się o preferencyjną pożyczkę w ramach
Programu RPO - www.pci.pomorskie.pl,
tel. kontaktowy: 58 572-20-05;
Osoby zainteresowane pozyskaniem dodatkowego wsparcia
w ramach funduszy europejskich zapraszamy również do
zapoznania z informacjami dostępnymi na stronie: www.
funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punkcie Informacyjnym
Funduszy
Europejskich
w
Wejherowie
obsługującego
bezpłatnie między innymi powiat pucki, tel. kontaktowy:
58 572-94-52.
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WYDARZENIA
KULTURALNE

LAUREACI NAGRÓD WÓJTA ZA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNĄ I SPORTOWĄ W ROKU 2016
KULTURA
TEATR GMINY KOSAKOWO - obchodzi w tym roku
swoje X-lecie. Powstał w 2007 r., przygotował przez
ten czas 21 premierowych spektakli. Jego działalność
doceniana jest zarówno wśród mieszkańców, jak
i w środowiskach związanych z teatrem. Młodzi artyści
osiągają również znaczące sukcesy indywidualne:
teatralne, recytatorskie, poetyckie, naukowe – na
poziomie ogólnokrajowym oraz wojewódzkim. Jedna
z premier Teatru – adaptacja Mistrza i Małgorzaty, znalazła się w wypisie najważniejszych teatralnych adaptacji Bułhakowskiej powieści w roku 2014 w Europie
obok profesjonalnych teatrów z Moskwy czy Londynu.
Obecnie teatr liczy ponad dwudziestu aktorów.
Od samego początku prowadzony jest przez
pasjonata teatru dr. Karola Dettlaﬀa, który skupiając
młodzież na deskach Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie zamienia
z sukcesem słowo w czyn... już 10 lat.

„DĘBOGÓRSKIE KWIATKI”- istnieją przy szkole w Dębogórzu
od 1984 r. Zespół założyła ówczesna dyrektor Hildegarda
Skurczyńska, a pierwsze stroje szyły i haftowały wówczas
nauczycielki pracujące w Szkole Podstawowej w Dębogórzu.
Intensywny rozwój zespołu nastąpił w latach 90-tych. Wtedy
w pracę zespołu zaangażowały się nauczycielki: Krystyna
Gołębiowska, Krystyna Grabińska i Teresa Czerwińska. Zespół
zajmował wysokie miejsca w różnorodnych konkursach
o tematyce kaszubskiej: m.in. Międzyszkolny Konkurs Baśni
i Legend Kaszubskich w Gdyni, Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Jastarni. Dębogórskie Kwiatki występują podczas sztandarowych imprez organizowanych w gminie i poza nią: śpiewały nawet
w Sopocie w 1999r. dla Papieża Jana Pawła II. Zespół wyjeżdżał kilkakrotnie
za granicę: do Hamburga i do Disneylandu pod Paryżem, do Rzymu,
Austrii, czy Bułgarii. Obecnie zespół liczy ponad 60 członków. Są to dzieci
i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, w wieku od 4 do
12 lat. Zespół od ponad 30 lat prezentuje obrzędy, pieśni i tańce kaszubskie
i promuje Kaszuby w Polsce i Świecie. Od 2008 roku kierownikiem zespołu
jest Teresa Czerwińska.

SPORT
ADAM KACZMAREK - mieszkaniec Suchego Dworu od trzech lat trenujący
triathlon, wcześniej pływanie. Z sukcesem godzi pracę zawodową z intensywnymi treningami reprezentując gminę Kosakowo na zawodach ogólnopolskich
oraz międzynarodowych. W ostatnim roku został m.in. vicemistrzem Polski
w kategorii M25 i zajął 3 miejsce OPEN podczas Mistrzostw Polski na dystansie
olimpijskim podczas zawodów w Gdańsku w lipcu 2016r., zajął również
2 miejsce w kategorii M18-29 na dystansie olimpijskim podczas zawodów ETU
Challenge Poznań lipiec 2016,
2 miejsce w kategorii M25 na
dystansie ½ IM podczas zawodów w
Suszu.
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NATALIA GRABLOWSKA - szesnastoletnia mieszkanka Dębogórza
Wybudowania, która w zawodach lekkoatletycznych zdobywa mistrzowskie tytuły, tak w ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Na co
dzień trenuje w rumskim klubie sportowym. Dobrze zapowiadająca
się thriatlonistka, z wieloma sukcesami na swoim koncie. Jej głównymi
osiągnięciami są: 3 miejsce Mistrzostwa Polski sztafeta 4x100m,
2 miejsce na Pomorskiej Olimpiadzie w Cetniewie na dystansie 600m,
czy 2 miejsce Mistrzostw Województwa na dystansie 300m.
Swoją przyszłość wiąże ze
sportem i cierpliwie dąży do
swoich celów.

AGATA SZAPOSZNIKOW I AGATA SZEFKA najmłodsze laureatki, Agata Szaposznikowmieszkanka Dębogórza oraz Agata Szefka
z Kazimierza. Uczennice Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Dębogórzu, które naukę
z powodzeniem łączą z treningami tańca
nowoczesnego w Szkole Tańca Masta Dence.
W roku 2016 stanęły na podium zdobywając tytuły mistrza oraz wicemistrza
w kilku konkurencjach na Mistrzostwach
Świata w Libercys w Czechach, dwóch złotych,
srebrnego i brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w Płocku oraz wielu mistrzostwach na szczeblu ogólnopolskim oraz wojewódzkim.
Gratulujemy!

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie przygotowywała się
po raz kolejny do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbywającego się pod hasłem „Młodzież zapobiega
pożarom”, w którym dzieci i młodzież wykazują się szeroko
pojętą wiedzą z zakresu pożarnictwa, ratownictwa, pierwszej pomocy, a także tradycji i historii straży pożarnych oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Cała drużyna mogła sprawdzić się podczas III Towarzyskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej MDP Puck-Kosakowo 5 marca br. w
Pucku. Młodzi strażacy, którzy uzyskali w tych eliminacjach najlepsze
wyniki reprezentowali swoje drużyny na Gminnych Eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Leśniewie,
13 marca br.
Kosakowska MDP była w Leśniewie godnie reprezentowana
i po raz kolejny odniosła duży sukces. Nasi druhowie zdobyli
naprawdę wysokie noty - w grupie szkół gimnazjalnych I miejsce
- Grzegorz Brzeziński, II miejsce Zofia Stasiak, natomiast w
grupie szkół ponadgimnazjalnych IV miejsce-Oliwia Trepczyk. Gratulujemy zwycięzcom i trzymamy kciuki, bo już
6 kwietnia br. będą reprezentować naszą straż i gminę w Powiatowych Eliminacjach OTWP, które w tym roku odbędą się
u nas - w Domu Kultury w Pierwoszynie. Powodzenia!
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CHÓR MORZANIE ZAPRASZA DO ŚPIEWANIA
Nasze gminne społeczeństwo coraz chętniej i częściej poświęca czas na wysłuchanie koncertów i przedstawień,
ale i sami mieszkańcy - także coraz młodsi – rozpoczęli rozwijanie swoich zainteresowań i talentów poprzez czynne
uczestnictwo w tworzących się ciągle nowych podmiotach jak np. Teatr Młodzieżowy, zespoły regionalne i teatralne
tworzone przy szkołach naszej gminy, zespoły sportowe. Ruszają do działania także i seniorzy. Oferta zajęć przygotowana
przez jednostki gminne jest bogata; seniorzy coraz chętniej i częściej korzystają z zajęć oferowanych np. przez Dom
Kultury w Pierwoszynie. Wiele osób lubi muzykę, często jej słucha z nagrań, przychodzi na koncerty. Mało kto jednak zdaje
sobie sprawę że czynne śpiewanie wciąga – jak sporty, łagodzi charaktery, uspokaja, uszczęśliwia. Pomaga w dotlenieniu
organizmu, utrzymaniu prawidłowej postawy, a niektórzy nawet twierdzą, że ...przedłuża życie!
Chór "Morzanie " zachęca wszystkich, którzy lubią śpiewać do wzięcia czynnego udziału w zajęciach zespołów działających
w gminie. Serdecznie też zaprasza chętnych w swoje szeregi . Bo śpiewać każdy może - jeśli tylko to czuje, lubi i chce.
Próby odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 19.15 – 21.15 w Domu Kultury w Dębogórzu przy ul. Pomorskiej
Przyjdź, zobacz, posłuchaj i śpiewaj razem z nami. Serdecznie zapraszamy!

BIBLIOTEKA
GMINNA

WERNISAŻ WYSTAWY „KWIATY NA DZIEŃ KOBIET”
W dniu 9 marca 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo odbył się
wernisaż wystawy naszej gminnej artystki – Ewy Narloch-Kerszka pt. „Kwiaty
na Dzień Kobiet”. Sam tytuł wskazuje, że Pani Ewa zaprezentowała prace, na
których mogliśmy podziwiać piękno w postaci irysów, żonkili, maków oraz innych
fantastycznych kwiatów. Ekspozycja jest wyjątkowa pod każdym względem, gdyż
składa się z prac malowanych na jedwabiu, rośliny wyglądają wprost jak żywe
i sprawiają wrażenie, jakby wręcz „wychodziły” ze swych ram.
Nadzwyczajny charakter prac wpłynął zapewne na frekwencję. Mury kosakowskiej
książnicy ledwie zdołały pomieścić tak liczne
grono sympatyków Pani Ewy i jej talentu.
Dodatkową atrakcją okazała się loteria,
w której do dwóch szczęśliwców uśmiechnął
się los i zdobyli piękne prace naszej Bohaterki.
Goście byli zachwyceni, a atmosfera
znakomita!

WYSTAWA RYSUNKU I MALARSTWA ANGELIKI SIEWERT
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla ma przyjemność zaprosić
Państwa na Wystawę Rysunku i Malarstwa Angeliki Siewert, która będzie czynna w okresie
10.04-05.05.2017 r. Uroczyste zakończenie wystawy, tzw. finisaż odbędzie się 5 maja o godz.
17:00. ZAPRASZAMY!

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DLA DZIECI
13 maja 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie odbędzie się Festiwal Twórczości
dla Dzieci „Karuzela Sztuki” organizowany przez inicjatywę Pasja Aktywność Wsparcie,
Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla oraz Kosakowskie Centrum Kultury.
Festiwal ma na celu przedstawienie dzieciom oraz ich rodzicom wartościowej oferty kulturalnej,
skierowanej do młodego odbiorcy. Organizatorzy pragną również, by „Karuzela Sztuki” stała się miejscem, w którym będzie
możliwość zaprezentowania swojej twórczości przez artystów z naszego regionu.
W ramach Festiwalu zaplanowane są następujące wydarzenia:
- przedstawienie teatralne przygotowane przez Teatr Młodzieżowy na podstawie wierszy dla dzieci Elżbiety Krystek-Jones,
ilustrowane pracami Natalii Uryniuk, prowadzącej projekt Balticarium,
- spotkania z autorami i ilustratorami książek,
- promocja rękodzieła dedykowanego dzieciom, w formie zabawek i elementów wystroju dziecięcych pokojów,
- warsztaty dla dzieci: literackie, plastyczne, muzyczne oraz radiowe,
- animacje, gry, zabawy i konkursy dla dzieci.
Szczegółowa oferta wraz z harmonogramem znajdzie się
na plakatach, na stronie Biblioteki, Urzędu Gminy oraz na
Facebook/Festiwal Twórczości dla Dzieci.
Wstęp na festiwal jest wolny, jednak ze względu na
ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy. By zgłosić
dziecko do udziału w wybranych warsztatach, odbywających
się podczas festiwalu, należy przesłać imię, nazwisko i wiek
dziecka, numer telefonu kontaktowego oraz tytuł zajęć na
adres karuzelasztuki@interia.pl. Zapisy przyjmowane są
wyłącznie drogą mailową.
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SPOTKANIE GRUPY DLA KOBIET PAW-KOSAKOWO
Chcesz założyć działalność gospodarczą, ale nie masz środków na start, boisz się formalności lub, że nie zarobisz
na ZUS i inne opłaty. Razem „chwycimy byka za rogi” i tym razem rozmawiać będziemy o pozyskiwaniu środków
z Urzędu Pracy oraz z programu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. Czym różnią się te programy, jakie warunki
trzeba spełnić, aby móc wziąć w nich udział, jak wypełnić formularze - oto niektóre z tematów poruszanych na spotkaniu.
Zapraszamy 20 kwietnia na godz. 18 do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie. WSTĘP WOLNY!

SUKCES MINISTRANTÓW Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANTONIEGO W KOSAKOWIE
20 lutego br. najmłodsi ministranci z parafii pw. św. Antoniego
w Kosakowie rozpoczęli III Turniej Liturgicznej Służby Ołtarza o mistrzostwo
Archidiecezji Gdańskiej w piłce nożnej halowej, który tym razem odbył się
na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku. W naszej kategorii
wiekowej występowało aż 21 drużyn. Reprezentacja naszej parafii w grupie
zmierzyła się z ministrantami z parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie
(2:0), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gościcinie (0:0), Podwyższenia
Krzyża św. w Pruszczu Gdańskim (walkower 3:0), Miłosierdzia Bożego
w Chłapowie (0:1). Uzyskane wyniki pozwoliły awansować na drugim parafii
św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku (0:0. w karnych 1:0). Dalej półfinał
z ministrantami z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej (2:0)
i wielki finał, w którym ulegli drużynie z parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie (2:0). Ostatecznie nasi
ministranci zajęli 2. miejsce, osiągając tym samym najlepszy, historyczny rezultat. Tym bardziej cieszy fakt, że Jakub Balas,
nasz ministrant, został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. Bardzo dumni gratulujemy naszym ministrantom,
którzy na boisku zostawiali serce i dzięki temu zajęli tak wysoką pozycję. 18 marca mamy zamiar być w Rumi na ostatnim
w tym roku Turnieju Archidiecezjalnym.

Z ŻYCIA ZKP
W dniu 11 marca br. w Checzy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Wspólnie pośpiewaliśmy posłuchaliśmy programu muzycznego przygotowanego
przez Panów, przyjęłyśmy życzenia od Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika
oraz od członków naszego oddziału. Otrzymałyśmy tradycyjnego kwiatka oraz
mały upominek . Było nam bardzo miło gościć Panie w Checzy, obecna była
również radna powiatowa Alina Merchel. Dziękujemy za odpowiedź na nasze
zaproszenie.
DĘBOGÓRZE

Z ŻYCIA
SOŁECTW

O działalności doświadczonego społecznika, sołtysa
wsi Dębogórze Józefa Melzera, trzecią kadencję dbającego
o potrzeby swojego sołectwa można było przeczytać w lutowym
wydaniu czasopisma „Gazeta Sołecka”. Pełne zaangażowanie
pana Józefa w sprawy swojej miejscowości zostało zauważone
i docenione w skali ogólnopolskiej. W ubiegłym roku pan Józef odebrał w Senacie RP tytuł Sołtysa
Roku 2015, przyznany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz Redakcję Gazety Sołeckiej.
Celem organizowanego przez wymienione podmioty Konkursu jest promowanie najbardziej
aktywnych sołtysów, postawy obywatelskiej oraz pracy na rzecz rozwoju małych ojczyzn.
REWA
W sobotę 11 lutego br. odbył się w Rewie „Karnawał Seniora” organizowany przez sołtysa Marcina
Kopitzkiego oraz Radę Sołecką. Organizatorzy podczas wspaniałej zabawy uhonorowali najbardziej aktywnych i zasłużonych
mieszkańców sołectwa. Tytułem „Przyjaciela Rewy” odznaczeni zostali Tomasz Konkol i Piotr Jakubczyk.
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SUCHY DWÓR
DZIEŃ KOBIET W SUCHYM DWORZE - w Świetlicy Regionalnej w Suchym Dworze
drugi już raz odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, wspaniała okazja do
wspólnego świętowania. Świetlica gościła mieszkanki zarówno Suchego Dworu,
jak i innych wsi.Tematem przewodnim tym razem były Kobiety z Pasją. Kobiety,
które inspirują i zachęcają do odnalezienia w sobie artystycznej duszy.
W trakcie spotkania Panie miały okazję poznać tajniki wyrobu ręcznej biżuterii
(bransoletki, kolczyki, wisiorki broszki itd.), rękodzieła (ozdoby sezonowe, ręcznie
szyte lalki i kwiaty). Zapoznały się z trendami w kosmetologii i manicure (w tym
kosmetyki na bazie naturalnych składników wytwarzane domowym sposobem itp.)
Nie zabrakło muzyki, słodkiego poczęstunku i kwiatów. Dzień Kobiet zakończył się
wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
LET’S PLAY WITH ENGLISH - od kwietnia rusza w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze kolejna edycja Let’s play with English.
Tym razem projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców Suchego Dworu jaki i okolicznych wsi (wiek przedszkolny
3-5lat). Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu, a zajęcia będą prowadzone
metodą TPR-Total Physical Response. Metoda ta opiera się na rozumieniu
i wykonywaniu instrukcji wydawanych przez prowadzącego. Mali uczestnicy
nie muszą utrzymywać werbalnego kontaktu z nauczycielem. Wystarczy,
że wypełniają jego polecenia. W rezultacie dzieci uczą się języka poprzez
działanie - w większym stopniu poprzez fizyczne reakcje, niż dzięki werbalnemu
powtarzaniu. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice, opiekunowie. Kolejnym
oczekiwanym etapem jest gotowość dziecka do wydawania poleceń swoim
rówieśnikom. Serdecznie zapraszam. Aldona Sokołowska-koordynator zajęć
w świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze.
FAIRY TALES FROM AROUND THE WORLD.(BASNIE CAŁEGO ŚWIATA) -kolejny projekt z angielskim, który trwa już kilka
miesięcy, skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zapraszam serdecznie na zajęcia w piątki godz.17-17.50.
W trakcie wspólnych spotkań, młodzi słuchacze poznają baśnie, bajki, opowiadania z różnych stron świata, poznają nowe
słownictwo, zwroty jak i utrwalają poznane dotychczas. Na każdym spotkaniu z bajką, dzieci mają okazję na artystyczną
wypowiedz wykonując, ilustracje do wysłuchanej historii. Do tej pory stali uczestnicy zajęć poznali znane bajki w wersji
ang., miedzy innymi: Puss in Boots (Kot w butach) Peter Pan (Piotruś Pan), Snow White and 7 Dwarfs (Królewna Snieżka
i 7 krasnoludków), Little Red Riding Hood (Czerwony Kapturek), jak i mniej znane lub całkiem nowe bajki; The Gingerbread
Man(Piernikowy człowiek), There’s no such thing as a dragon(Smoki nie istnieją), Goldilocks and the 3 bears (Złotowłosa
i 3 niedźwiadki) i wiele innych.

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA
Z okazji "Dnia Sołtysa" Wójt Gminy – jak w poprzednich latach
- zorganizował uroczyste spotkanie z sołtysami, które było okazją do
podziękowań za oddanie w działalności na rzecz swoich miejscowości.
Sołtysowanie to praca dla aktywnych społeczników, a Sołtys musi być
otwarty na problemy wsi. Wspieramy ich w tej niełatwej pracy, składamy
słowa uznania i życzymy pomyślności i wytrwałości.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Z ŻYCIA
SZKÓŁ

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
W DĘBOGÓRZU

OLIMPIADA ZIMOWA 2017 - 17 lutego br.
w naszej szkole odbyła się już XVII Zimowa
Olimpiada Sportowa przygotowana przez
nauczycieli
wychowania
fizycznego.
Zawody otworzyła oficjalnie Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dębogórzu Pani
Halina Foltynowicz oraz Wójt Gminy Kosakowo Pan Jerzy Włudzik. Uczniowie
podzieleni na grupy wiekowe, w formie zabaw i konkursów, rywalizowali w sportowych konkurencjach. Pełno radości i emocji widać było na twarzach sportowców.
Każdy zawodnik otrzymał medal.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY KLAS IV - 18 lutego w Szkole Podstawowej
nr 21 w Gdyni odbył się Finał Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV.
W konkursie wzięło udział 80 uczniów z 28 szkół podstawowych z Trójmiasta i okolicznych gmin. Uczniowie naszej
szkoły w składzie: Szymon Rachwał kl. IV a, Krzysztof Prażmo - klasa IVa, Sara Karaś - klasa IVb spisali się wspaniale,
osiągając bardzo dobre wyniki.
KONCERT PROFILAKTYCZNY „W PUŁAPCE ZŁUDZEŃ” 22.02 uczniowie mieli możliwość wysłuchania koncertu profilaktycznego utrzymanego w klimacie muzyki elektronicznej pt. „W Pułapce Złudzeń” prowadzonego przez Łukasza „Bacę”
Backiela. „Baca” prowadząc programy profilaktyczne omawia bardzo zróżnicowane tematy dotyczące uzależnień i przemocy,
mimo że sam był i jest wolny od nałogów. Podczas autorskiego programu poruszył problemy dotykające dzisiejszą młodzież.
Starał się uzmysłowić jak proste i błahe przyczyny mogą prowadzić do fatalnych,
druzgocących skutków. Zagrożenia związane z narkotykami, dopalaczami,
alkoholem, przemocą czy choćby Internetem są jego zdaniem tematami obok
których nie możemy przejść obojętnie. Łukasz Backiel jest także propagatorem
odejścia od uzależnień na rzecz zdrowego stylu życia i uprawiania sportu
(wielokrotny medalista mistrzostw Podlasia i Polski w lekkoatletyce). Umiejętności oratorskie oraz wyszukany kunszt muzyczny spowodowały, że koncert
przez niego prowadzony był nie tylko pogadanką profilaktyczną, ale także
wydarzeniem kulturalnym. Jego myślą przewodnią jest wskazanie młodzieży
pozytywnych stron życia, zadowolenia z odnajdywania własnych pasji i twórczej
samorealizacji. Nasi uczniowie z zaciekawieniem
wysłuchali koncertu i gromkimi brawami podziękowali
autorowi za spotkanie
HALOWE MISTRZOSTWA W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - mamy srebro!!
3 marca odbyły się w Pucku Halowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych.
Naszą szkołę reprezentowała Zuzanna Krupko z klasy VIa. Zdobyła srebro w biegu na
600m,pokonując kilkanaście dziewcząt z różnych szkół!
EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY - szóstego marca,
po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dzień
Logopedy. Z tej okazji w szkolnym gabinecie
logopedycznym pod kierunkiem logopedy pani
Gabrieli Gierszewskiej uczniowie zapoznali
się z zasadami poprawnej wymowy. Wzięli
udział w różnych ćwiczeniach oddechowych,
artykulacyjnych oraz dykcyjnych. Dzięki pomysłowym zadaniom dowiedzieli
się, w jaki sposób z otaczającej rzeczywistości wykorzystywać przykłady
wpływające na prawidłową artykulację.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOSTACH
POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MINI PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
14.02. w Leśniewie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Mini piłce Ręcznej Dziewcząt. Wybrana grupa dziewcząt z naszej szkoły brała
w nich udział. W zawodach startowało siedem drużyn ze szkół podstawowych
z powiatu puckiego: Leśniewo, Władysławowo, Krokowa, Lubocino, Wierzchucino,
Karwia i Mosty. W wyniku zaciętej rywalizacji z drużyną z Władysławowa
zespół naszych dziewcząt zajął I miejsce. Mecz finałowy był bardzo emocjonujący i trzymał w napięciu do końca, ponieważ rozgrywkę rozstrzygnęły
dopiero rzuty karne. Dzięki tej wygranej nasze dziewczyny awansowały do
półfinału wojewódzkiego, w którym wezmą udział w najbliższym czasie. Brawo,
trzymamy mocno kciuki!
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DBAMY O ZĘBY - 15.03. w przedszkolu w Rewie gościliśmy higienistkę
stomatologiczną. Dzieci zdobyły niezbędne informacje dotyczące prawidłowej
higieny jamy ustnej. Z ogromnym zainteresowaniem słuchały o tym co szkodzi ich
zębom, a co jest dla nich zdrowe. Dzieci zadawały pytania dotyczące pracy
gabinetu stomatologicznego i poznały narzędzia, jakimi posługuje się dentysta.
Takie spotkania pomagają przedszkolakom przełamać strach przed wizytą
w gabinecie. Więcej informacji można uzyskać wchodząc na przedszkolnego
bloga /www.prz-rewa.bloog.pl/

SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU
ELIMINACJE REGIONALNE ODYSEI UMYSŁU - W tym roku Szkołę Podstawową
w Pogórzu w konkursie Odysei Umysłu reprezentowały dwie siedmioosobowe
drużyny. Rozwiązania problemu 3 podjęła się drużyna w składzie: Zosia
Wojciechowska, Milena Twarowska, Ada Rajska-Miąsko, Zuzia Przybyłowska,
Michalina Skrzypczak, Bartek Chwedyna i Tadeusz Wojciechowski. Trenerami
drużyny byli pani Danuta Narewska i pan Marek Kułakowski. Po ogłoszeniu
wyników okazało się, że drużyna ta
awansowała do Finału Ogólnopolskiego!
INNOWACJA PEDAGOGICZNA W POGÓRZU - zgodnie z obowiązującym prawem
w Szkole Podstawowej w Pogórzu rozpoczęto oficjalnie realizację przygotowanej
przez panią Annę Karsznię - Żukowską innowacji pedagogicznej "Nieśmy pomoc
i radość tam, gdzie jej mało". W ramach zaplanowanych działań odbyło się
spotkanie uczniów klas VI z panią Justyną Cyman ze Stowarzyszenia Hospicjum
im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się
o zasadach funkcjonowania hospicjum, a zwłaszcza o możliwości pomocy.
Jednym z głównych celów innowacji jest promocja idei wolontariatu. Już podczas
kwietniowych "Pól Nadziei" będzie okazja do działań.
KONKURS „BĘC, JABŁKIEM W GŁOWĘ”- Trzy drużyny ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu od listopada pracowały nad
przygotowaniem eksperymentów, które zaprezentowały w Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Wiktoria Gołaszewska,
Dominik Knap i Milena Twarowska z kl. V c zgłębiali temat antybiotyków naturalnych. Przygotowali prezentację,
planszę z roślinami działającymi przeciwbakteryjnie, samodzielnie wykonali
mikstury lecznicze i sprawdzili ich działanie na bakterie wyhodowane
w domowym laboratorium. Emilia Bobrowska, Adrianna Gulczyńska i Natalia
Kozioł z VI b w specjalnie przygotowanych kompostownikach przez kilka
tygodni hodowały w domu dżdżownice. Obserwowały jak tworzy się humus.
Zgłębiał wiedzę o organizmach rozkładających szczątki organiczne. Swoje
obserwacje przedstawiły w formie prezentacji. Borys Głowacki i Staś Hudak
z VI c popisywali się wiedzą o filtrach oczyszczających i uzdatniających
wodę. Skonstruowali skutecznie działający filtr węglowy. Po prezentacjach
w nagrodę otrzymaliśmy dyplomy i upominki od sponsorów konkursu.
Po konkursie była okazja do zabawy na wystawie interaktywnej Experymentu. Teraz
niecierpliwie uczestnicy wraz z opiekunem - panią Ewą Rajewską - oczekują na
wyniki.
PÓŁFINAŁ XLV WOJEWÓDZKICH IGRZYSK SPORTOWYCH W MINI PIŁCE RĘCZNEJ3 marca 2017 r. w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach odbył się półfinał XLV
Wojewódzkich Igrzysk Sportowych w Mini Piłce Ręcznej chłopców. Do rywalizacji przystąpiły
4 drużyny z Kartuz, Pogórza, Wejherowa i Wicka. Drużyny grały systemem każdy z każdym.
Mecz trwał dwa razy po 12 minut. Szkołę Podstawową w Pogórzu reprezentowali: Tomek
Grzybek, Maciek Raczyński, Kuba Kościów, Michał Hermanowski, Mikołaj Kuszner, Szymon
Kozielski, Błażej Chojnowski, Dominik Pięczk, Konrad Pikniczka, Oskar Rusoń, Oskar Tusik.
Poziom grających drużyn był bardzo wysoki. Mimo dużego zaangażowania i woli walki
uczniowie z Pogórza zajęli IV miejsce. Najwięcej skutecznych akcji przeprowadzili Tomek
Grzybek, Maciek Raczyński i Kuba Kościów.Gratulacje dla całego zespołu oraz opiekunów pani Aleksandry Salamon i Magdaleny Ślifierz.
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE - 3 marca 2017 roku w Pucku odbyły się Halowe
Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce. Ta cykliczna impreza
jak zwykle zgromadziła wielu młodych miłośników Królowej Sportu. Do rywalizacji
przystąpili uczniowie aż z 13 szkół podstawowych naszego powiatu. Z naszej szkoły
najlepiej zaprezentowała się ALEKSANDRA CHRZANOWSKA zdobywając brązowy
medal w skoku wzwyż i uzyskując 2 wynik w biegu na 300 metrów. Nasi młodzi
sportowcy systematycznie uczęszczający na treningi w klubie SKOCZEK POGÓRZE
pod okiem pana Wojciecha Niemkiewicza dowiedli że przyszłość przed nimi.
Życzymy wytrwałości.
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GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
SUKCES ORGANIZACYJNY I PROMOCYJNY NASZEGO GIMNAZJUM - 23.02. w Gimnazjum w Kosakowie mieliśmy
pływackie sportowe święto. Odbył się u nas XVIII Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w pływaniu drużynowym. Zawody poprowadził sędzia główny p. Jan Szymczuk. Głównym organizatorem półfinałów był
Powiatowy Ośrodek Wychowawczo-Opiekuńczy (dyr. p. Andrzej Byczkowski) i Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
(Zbigniew Gajewski, wiceprzewodniczący). Gospodarzem zawodów było nasze Gimnazjum (koordynator p. Kazimierz
Wróbel) i PUK PEKO sp. z o.o., a współorganizatorami p. Marzena Korzeniewska, dyrektor Gimnazjum i Jerzy Włudzik,
wójt gminy Kosakowo.
Końcowe wyniki; Gimnazjum Chłopcy: IV – Kosakowo
120 pkt . Nasze Gimnazjum zajęło przyzwoite IV
miejsce. Gratulacje! Podczas rozgrywanych zawodów
czuć było atmosferę współzawodnictwa, również
ducha fair play. Uczniowie startujący byli doskonale
przygotowani do zawodów, co jest zasługą tak
trenerów i jak samych zawodników.
CZY INTERNET JEST BEZPIECZNY? - jakie zagrożenia niesie ze sobą niefrasobliwe
lub zbyt ufne a bezkrytyczne korzystanie z treści, które niesie. Warto wiedzieć,
że internet, mimo bardzo dużego pozytywnego ładunku informacji i pożytecznej
wiedzy może też nieść ze sobą zagrożenia, które są przedmiotem badania
pod kontem prawa karnego. O tym w piątek 10 marca br. mówili w naszym
Gimnazjum funkcjonariusze policji z Pucka, czyli st. sierżant Małgorzata Kotarba,
st. sierżant Łukasz Brzeziński i aspirant Kamila Marciniak. Warsztaty nosiły tytuł
"Odpowiedzialność karna nieletnich i bezpieczny internet".
CHEMICZNY SUKCES – „Najciekawsze
doświadczenia naukowe" to konkurs
polegający na zamieszczeniu i ocenie
wybranego doświadczenia i uzasadnienia
jego wyboru. Z 37 wypowiedzi z całej
Polski Główną nagrodę (okulary wirtualnej rzeczywistości) otrzymała Maria
Mikulska - uczennica Gimnazjum
w Kosakowie. Odnotowaliśmy też
sukces w Multiteście z chemii. Uczennica
z
Gimnazjum w Kosakowie Maria
Mikulska wzięła udział w konkursie
organizowanym przez Centrum Edukacji
Szkolnej.
Gimnazjalistka,
przygotowywana przez nauczycielkę chemii
mgr Anetę Zocholl, została laureatką
ogólnopolskiego konkursu "Multitest
z chemii 2016".
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UKS LIDER DĘBOGÓRZE

Drużyna UKS Lider Dębogórze pod wodzą trenera Andrzeja Zawadzkiego z rocznika 2009 wzięła udział w turnieju organizowany przez Orkan Rumia na
obiektach MOSIR-u. Nasi piłkarze przystąpili do gry z bojowym nastawieniem
co przełożyło się na wyniki: 3 wygrane, 2 remisy i 1 porażka z zwycięzcami
rozgrywek WAPN Błękitni Wejherowo - gratulacje . W całym turnieju Lider zajął II miejsce, a najlepszym strzelcem
z bilansem 6 bramek został Mikołaj Lorbiecki, gracz naszej drużyny. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie zawodników,
rodziców i trenera. Dziękujemy organizatorom za wspaniałą zabawę i atmosferę.
Zapraszamy na treningi wszystkich chętnych z rocznika 2008 - trener Paweł - 608 007 233 oraz z rocznika 2009 - trener
Andrzej - 888 095 035.www.liderdebogorze2008.futbolowo.pl, www.liderdebogorze2009.futbolowo.pl

TURNIEJ SZTORM MOSTY-CUP 2017 – ROCZNIKI 2008 I 2009
18-19 lutego br. w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach odbywał się
Turniej Halowej Piłki Nożnej „Sztorm Mosty Cup 2017” dla roczników 2008 i 2009.
Pierwszego dnia zawodów do gry przystąpiło 8 zespołów z rocznika 2008, każda z drużyn rozegrała
po 7 meczów, a końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: I – UKS Lider Dębogórze, II – AP
Banino, III – AP Pomorzanin Gdynia, IV – Beniaminek Starogard Gdański, V – GKS Sztorm Mosty, VI – AP KP Gdynia, VII –
Kaszuby Połchowo, VIII – MKS Władysławowo. Najlepszym strzelcem został zawodnik Lidera Dębogórze Maciej Kowalski,
bramkarzem – Radosław Czaja z AP Banino, a zawodnikiem turnieju – Patryk Denc ze Sztormu Mosty.
Drugiego dnia w turnieju rywalizował rocznik 2009. Podobnie jak dzień wcześniej
każda z drużyn rozegrała po 7 meczów, a końcowa klasyfikacja przedstawia się
następująco: I – UKS Jedynka Reda, II – Arka Gdynia B „żółta”, III – GKS Sztorm
Mosty, IV – Arka Gdynia B „niebieska”, V – MKS Orkan Rumia, VI – AP KP Gdynia,
VII – UKS Lider Dębogórze, VIII – MKS Władysławowo. Najwięcej bramek zdobył
Jakub Kur z Jedynki Reda, najlepszym bramkarzem wybrano Adama Drendę z Arki
Gdynia, a zawodnikiem – Xaviera Nowaczyka ze Sztormu Mosty.
Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsze 3 drużyny w każdym
z roczników pamiątkowe puchary, które wręczali zastępca Wójta Gminy Kosakowo
Marcin Majek oraz Prezes z Wiceprezesem GKS Sztormu Mosty: Antoni Wica i Piotr Fos. Organizatorzy pragną podziękować
wszystkim rodzicom i opiekunom za pomoc i zaangażowanie w organizacji turnieju, a także za gorący doping w czasie
meczów.
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NABÓR DO GRUP MŁODZIEŻOWYCH 2006-2012 SZTORMU MOSTY
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty przypomina o naborach do sekcji piłki nożnej dzieci z roczników 2006-2012.
Szczegółowe informacje dostępne są u trenerów poszczególnych grup:
– roczniki 2010-2012: trener Michał Michalski – tel. 507 625 650, sztormmosty2010.futbolowo.pl
– roczniki 2008-2009: trener Marek Hebel – tel. 512 375 925, sztormmosty2008.futbolowo.pl
– roczniki 2006-2007: trener Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182, sztormmosty2006.futbolowo.pl

TURNIEJ SZTORM MOSTY-CUP 2017 – ROCZNIKI 2008 I 2009
DRUŻYNY Z GMINY KOSAKOWO NA PODIUM
W lutym, w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach przeprowadzony został dwudniowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej „Sztorm Mosty Cup 2017” dla roczników 2008 i 2009. Gry prowadzone były w systemie „każdy
z każdym” i każda z drużyn rozegrała po 7 spotkań. Organizatorem i gospodarzem zawodów był Gminny Klub Sportowy
Sztorm Mosty.
Końcowa klasyfikacja rocznika 2008: I – UKS Lider Dębogórze, II – AP Banino, III – AP Pomorzanin Gdynia, IV – Beniaminek
Starogard Gdański, V – GKS Sztorm Mosty, VI – AP KP Gdynia, VII – Kaszuby Połchowo, VIII – MKS Władysławowo. Najlepszym
strzelcem został zawodnik Lidera Dębogórze Maciej Kowalski, bramkarzem – Radosław Czaja z AP Banino, a zawodnikiem
turnieju – Patryk Denc ze Sztormu Mosty.

DRUŻYNY Z ROCZNIKA 2008

Końcowa klasyfikacja rocznika 2009: I – UKS Jedynka Reda, II – Arka Gdynia B „żółta”, III – GKS Sztorm Mosty, IV – Arka
Gdynia B „niebieska”, V – MKS Orkan Rumia, VI – AP KP Gdynia, VII – UKS Lider Dębogórze, VIII – MKS Władysławowo.
Najwięcej bramek zdobył Jakub Kur z Jedynki Reda, najlepszym bramkarzem został wybrany Adam Drenda z Arki Gdynia,
a zawodnikiem – Xavier Nowaczyk ze Sztormu Mosty.

DRUŻYNY Z ROCZNIKA 2009

Każdy z młodych piłkarzy oraz trenerzy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsze 3 drużyny w każdym z roczników
puchary, które wręczali zastępca Wojta Gminy Kosakowo Marcin Majek oraz Prezes z Wiceprezesem GKS Sztormu Mosty:
Antoni Wica i Piotr Fos. Organizatorzy pragną podziękować wszystkim rodzicom i opiekunom za pomoc i zaangażowanie
w organizacji turnieju, a także za gorący doping w czasie meczów.

NABÓR DO GRUP MŁODZIEŻOWYCH 2006-2012 SZTORMU MOSTY
Gminny Klub Sportowy Sztorm Mosty przypomina o naborach do sekcji piłki nożnej dzieci z roczników 2006-2012.
Szczegółowe informacje dostępne są u trenerów poszczególnych grup:
– roczniki 2010-2012: trener Michał Michalski – tel. 507 625 650, sztormmosty2010.futbolowo.pl
– roczniki 2008-2009: trener Marek Hebel – tel. 512 375 925, sztormmosty2008.futbolowo.pl
– roczniki 2006-2007: trener Adam Mackiewicz – tel. 660 819 182, sztormmosty2006.futbolowo.pl

GKS SZTORM MOSTY: INAUGURACJA RUNDY WIOSENNEJ V LIGI
Na 18 marca br. przewidziana jest inauguracja rundy wiosennej V ligi. Terminarz gier Sztormu Mosty w nadchodzącym
miesiącu przedstawia się następująco (mecze domowe Sztorm Mosty rozgrywa na boisku przy Złotych Piaskach w
Kosakowie):
- (16. kol.) 18.03.2017 (sob.), 14.00: KTS-K Wikęd Luzino – Sztorm Mosty,
- (17. kol.) 25.03.2017 (sob.), 11.00: GKS Sztorm Mosty – Orzeł Trąbki Wielkie,
- (18. kol.) 01.04.2017 (sob.), 16.00: Kaszuby Połchowo – GKS Sztorm Mosty,
- (19. kol.) 08.04.2017 (sob.), 11.00: GKS Sztorm Mosty – KS Mściszewice,
- (20. kol.) 12.04.2017 (śr.), 16.00: Sokół Ełganowo – GKS Sztorm Mosty,
- (21. kol.) 22.04.2017 (sob.), 14.00: GKS Kowale – GKS Sztorm Mosty,
- (22. kol.) 29.04.2017 (sob.), 11.00: GKS Sztorm Mosty – Eko-Prod Szemud.
Od bieżącej rundy (wiosennej) klub prowadzi trener Aleksander Cybulski – wychowanek Bałtyku Gdynia, z którym na
początku lat 80. debiutował w I lidze, zdobywca Superpucharu Polski w 1983 r. z Lechią Gdańsk, piłkarz występujący
na polskich i zagranicznych boiskach (m.in. przeciw Juventusowi Turyn w Pucharze Zdobywców Pucharów). W 2009 r.
rozpoczął karierę trenerską, awansując m.in. z KS Chwaszczyno od A Klasy do III ligi. Serdecznie witamy w Gminie Kosakowo
i życzymy wielu radosnych chwil.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas:
Ś.p.

Zygmunt Browarczyk z Kazimierza, lat 85
Zofia Łaga z Kazimierza, lat 85
Teresa Markowc z Rewy, lat 86
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KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO

Data

Godz.

So, 01.04.2017

18:00

Cz, 06.04.2017

Nazwa imprezy
KWIECIEŃ 2017

KALENDARZ IMPREZ

Organizator

Miejsce

10-lecie Teatru Młodzieżowego Gminy
Kosakowo

Wójt Gminy
Teatr Młodzieżowy
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury
w Pierwoszynie

10:00

Powiatowe Eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Wójt Gminy,
Zarząd Powiatowy OSP
w Pucku

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Pn, 10.04.2017

-

Wystawa prac plastycznych Angeliki Siewert
(wystawa potrwa do 05.05.2017 r.)

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka
w Kosakowie

Śr, 12.04.2017

9:0013:00

Zbiórka Krwi

Sołtys i Rada Sołecka
wsi Kosakowo

Parking przed
Urzędem Gminy
w Kosakowie

Śr, 12.04.2017

11:00

Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej
„Rodnô Mòwa”

Wójt Gminy
ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Checz Nordowych
Kaszubów
w Kosakowie

Śr, 19.04 Pt, 21.04.2017

09:00

Egzaminy gimnazjalne

Gimnazjum w Kosakowie

Gimnazjum
w Kosakowie

Wt, 25.04.2017

09:30

Święto Patrona Wsi Kazimierz: Msza Święta
w Rumi

Wójt Gminy
Sołtys Kazimierza
Rada Sołecka

Kościół pw.
Podwyższenia
Krzyża Św. w Rumi

Wt, 25.04.2017

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, 25.04.2017

11:30

Gminny Konkurs Matematyczny klas II

SP w Pogórzu

SP w Pogórzu

Cz, 27.04.2017

10:00

Gminny Konkurs ,,Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym”

ZSPiSSM w Dębogórzu

ZSPiSSM
w Dębogórzu

Cz, 27.04.2017

9:00

XV Gimnazjada - Szkolny Turniej Wiedzy
i Sprawności

Gimnazjum w Kosakowie

Gimnazjum
w Kosakowie

Pt, 28.04.2017

17:00

Wybory Miss Polski Ziemi Kaszubskiej

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury
w Pierwoszynie

MAJ 2017
Cz, 04.05.2017Śr, 10.05.2017

-

VI Gminny Plener Malarski

Wójt Gminy
Biblioteka w Kosakowie

Mechelinki

Cz, 11.05.2017

10:00

Gminny konkurs mitologiczny
„Mitologia Indii”

ZS-P w Mostach

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Cz, 11.05.2017

17:00

Wernisaż wystawy malarstwa Celiny Zahor
(wystawa potrwa do 07.06.2017 r.)

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka
w Kosakowie

So, 13.05.2017

10:00

Festiwal Twórczości dla Dzieci
,,Karuzela sztuki”

,,Pasja, Aktywność, Wsparcie”
- Agnieszka Stanek Pacholczyk
Biblioteka w Kosakowie
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Śr, 17.05.2017

10:00

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas III

SP w Pogórzu

SP w Pogórzu

Cz, 18.05.2017

09:00

Festiwal Piosenki Dziecięcej - przesłuchania
konkursowe

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Cz, 25.05.2017

17:00

Festiwal Piosenki Dziecięcej - finał

Wójt Gminy
Kosakowskie Centrum Kultury

Dom Kultury
w Pierwoszynie

Ważniejsze telefony:
• Biuro Obsługi Interesanta UG Kosakowo: 81-198 Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 43.
• Sekretariat Wójta Gminy Kosakowo: 81-198 Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00.
• Biuro Rady Gminy Kosakowo: 81-198 Kosakowo,
ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 25.
• Kosakowskie Centrum Kultury: 81-198 Rewa, ul. Morska 56,
tel. 58 620 06 95.
• Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 81-198 Rewa, ul. Morska 56, tel. 58 620
06 95.
• Gimnazjum w Kosakowie: 81-198 Kosakowo,
ul. Żeromskiego 11,
dyrektor Marzena Korzeniewska, tel. 58 679 23 90,
e-mail: gim.kosakowo@wp.pl
• Zespół Szkolno-Przedszkolny i Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego im. Obrońców Kępy Oksywskiej w
Dębogórzu: 81-198 Dębogórze, ul. Pomorska 30,

dyrektor Halina Foltynowicz, tel. 58 679 13 25
lub 58 731 98 62, e-mail: spdebogorze@poczta.onet.pl
• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Piotra Dunina
w Mostach: 81-198 Mosty, ul. Szkolna 16,
dyrektor Anna Szymborska, tel. 58 679 13 21,
e-mail: spmosty@epf.pl
• Szkoła Podstawowa im. Kadm. Xawerego Czernickiego
w Pogórzu: 81-198 Pogórze, ul. Szkolna 15,
dyrektor Rafał Juszczyk, tel. 58 665 76 30,
e-mail: sp-pogorze@wp.pl
• Biblioteka Publiczna im. Augustyna Necla w Kosakowie:
81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2A, dyrektor Anna Paturej,
tel. 58 735 46 56, e-mail: biblioteka@kosakowo.pl
• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogórze-Kosakowo:
81-198 Kosakowo, ul. Rzemieślnicza 1,
prezes Franciszek Sorn.
• Kaszubski Regionalny „Chór Morzanie”: 81-198 Dębogórze,
ul. Pomorska 18, prezes Hildegarda Skurczyńska.
• Zespół „Kosakowianie” przy ZKP o. Dębogórze-Kosakowo.

•
•
•
•
•
•

• Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty”: 81-198
Kosakowo, ul. Złote Piaski, prezes Antoni Wica, tel. 608
276 893.
Uczniowski Klub Sportowy „Lider Dębogórze”: 81-198
Dębogórze, ul. Pomorska 30, prezes Mariusz Wiński, tel. 602
385 709.
Uczniowski Klub Sportowy „Mosty”: 81-198 Kosakowo, ul.
Żeromskiego 11, prezes Kazimierz Wróbel, tel. 504 005 439.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek Pogórze”: 81198 Pogórze, ul. Szkolna 15, prezes Wojciech Niemkiewicz,
tel. 694 138 147.
Stowarzyszenie Żeglarskie „Yacht-Club Rewa”: 81-198 Rewa,
ul. Koralowa, szef szkolenia Janusz Frąckowiak, tel. 501
498 422.
Stowarzyszenie Żeglarskie „Port Mechelinki”: 81-198
Mechelinki, ul. Nadmorska 41, sekretarz Wiesław Chojnacki,
tel. 696 532 152.
Akademia Piłkarska „Sokół Kosakowo”: 81-198 Pogórze.
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UWAGA MIESZKAŃCY!
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza Mieszkańców
GMINY KOSAKOWO na Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych.
W dniach 24 i 25 marca oraz 1 kwietnia będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych
z Państwa mieszkań. Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym kierowcom.
Oddać można następujące sprzęty:
x Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
x Baterie i akumulatory,
x Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
x Środki ochrony roślin i owadobójcze,
x Farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy),
x Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.
PIĄTEK, 24 marca 2017 r.
9:00 - 9:40 Pogórze - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15
9:50 - 10:30 Kosakowo - Gimnazjum, ul. Żeromskiego 11
10:40 - 11:20 Dębogórze - Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. Pomorska 30
11:40 - 12:00 Mosty - Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. Szkolna 16

SOBOTA, 25 marca 2017 r.

SOBOTA, 1 kwietnia 2017 r.

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00

Suchy Dwór - ul. Reja/Kochanowskiego
Pogórze - ul. Słowackiego/Majakowskiego
Pogórze - ul. Modrzejewskiej 26
Kosakowo - ul. Nad Stawem/Kalinowa
Dębogórze - ul. Pomorska 18
(Gminny Ośrodek Kultury)
11:30 - 12:00 Kazimierz - ul. Św. Marka 7

Przypominamy

też

o

9:00 Pierwoszyno - ul. Kaszubska (przy boisku)
9:30 Mosty - ul. Bukowa / ul. Wiązowa
10:00 Mosty - ul. Ogrodowa (przy sklepie)
10:30 Mechelinki - ul. Szkolna 25 (przy sklepie)
11:00 Rewa - ul. Helska/Kujawska
11:30 Rewa - ul. Morska/Sieciowa
12:00 - 12:30 Rewa - ul. Morska 14 (przy kotwicy)

możliwości

oddania

zużytych

sprzętów

elektrycznych i elektronicznych

w Punkcie Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (PZON) na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„PEKO”, ul. Chrzanowskiego 44. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku
15:00-18:00, w soboty 9:00-15:00.

Zużyte baterie

zbierane są w systemie pojemnikowym w placówkach
oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Gminy Kosakowo, natomiast
przeterminowane leki w aptekach na terenie miasta.
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