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AKTUALNOŚCI

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy Kosakowo dnia 10 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIII/72/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2017.
Uchwała nr XLIII/73/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 sierpnia 2017 r w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2017-2023.

Uwaga – Urząd ma nowy rachunek bankowy
Informujemy, że w związku ze zmianą banku do obsługi Gminy Kosakowo
(w wyniku złożonej oferty)
został utworzony nowy rachunek bankowy
w PKO Bank Polski SA

Nr 81 1020 1811 0000 0802 0311 6787 – dochody jednostki
Od dnia 31.07.2017 r. wpłaty gotówkowe należy dokonywać w punkcie obsługi kasowej w/w banku, mieszczącym się
w Agencji PKO BP SA w Kosakowie na ul. Żeromskiego 34
(Pasaż Morski w Kosakowie) w godz. od 9-17.
Wpłaty na rzecz Gminy Kosakowo są w tym banku bezpłatne.

Zmiana konta obsługi bankowej Gminy Kosakowo
– gospodarka odpadami
Informujemy, iż należności gotówkowe z tytułu opłaty za GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
należy dokonywać w oddziale banku PKO Bank Polski SA w Kosakowie
(koło Biedronki w Kosakowie) na konto Urzędu Gminy Kosakowo:

nr 81 1020 1811 0000 0502 0311 6837.
Płatności dokonywane przelewem można regulować na dotychczasowy indywidualny numer konta. Od 01.01.2018 r.
będą obowiązywały nowe indywidualne numery kont, o których poinformujemy listownie.

Deklaracja – gospodarka odpadami
Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych tj. zmiana rocznego zużycia wody za rok ubiegły.
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WÓJT GMINY KOSAKOWO
OGŁASZA
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
W GMINIE KOSAKOWO STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO
OPIS NIERUCHOMOŚCI :
Nieruchomości atrakcyjnie położone na terenie gminy Kosakowo, graniczące z terenami zabudowanymi
i zurbanizowanymi, w pobliskim kontakcie z głównymi drogami publicznymi, przeznaczone do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2017 o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo
ul. Żeromskiego 69 (I piętro) odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu.
Pierwszy przetarg odbył się 17 maja 2017 roku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konkretną nieruchomość w wysokości 10 % ceny
wywoławczej przelewem najpóźniej do dnia 29 września 2017 roku na konto Urzędu Gminy Kosakowo

Bank Polski SA 37 1020 1811 0000 0402 0311 6902
i okazanie kwitu wpłaty w dniu wyznaczonym na przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej następujących dokumentów :
Dowód osobisty
notarialne pełnomocnictwa do reprezentacji, gdy uczestnik przetargu nie działa osobiście
reprezentanci osób prawnych uczestniczących w przetargu winni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż
miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wydruk z właściwego rejestru sadowego lub jego potwierdzona kopię
podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające nabyć
nieruchomość jako firma, winny przedłożyć aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym
terminem przetargu) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wspólnicy spółki cywilnej
ponadto umowę spółki ( wydruk z ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej )
w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, nabywającego nieruchomość do wspólnego
majątku – przedłożenie pisemnie wyrażonej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, z notarialnym
poświadczeniem podpisu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Dodatkowo nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego i koszty sądowe.
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
Cena nabycia nieruchomości w trybie przetargu powiększona o 23 % podatek VAT płatna jest do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
Na działkach od nr 7/40 do nr 7/44 występuje las iglasty. Usunięcie drzewostanu następuje na koszt i własnym
staraniem nabywcy nieruchomości. Dla działek nr 8/1 i 7/40 ,8/2 i 7/41, 8/3 i 7/42, 8/4 i 7/43, 8/5 i 7/44 ustanowiono
nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo przejazdu i przechodu oraz prowadzenia infrastruktury technicznej
po działce nr 7/22 zapisanej w księdze wieczystej GD2W/00051014/7. Zbycie działek nr 7/40, 7/41, 7/42, 7/43,
7/44 nastąpi pod warunkiem nie skorzystania przez Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe z prawa
pierwokupu. Nabywca zawiera najpierw z Gminą Kosakowo umowę warunkowej sprzedaży, a następnie w przypadku
nie skorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa-Lasy Państwowe drugą umowę przeniesienia własności.
Okazanie przedmiotu sprzedaży możliwe będzie w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 10.00. Miejsce spotkania
Urząd Gminy Kosakowo Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 107 godzina 10.00.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pod nr telefonu 58 660-43-35 lub osobiście w pokoju nr 107 Urzędu Gminy Kosakowo oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej na www.bip.kosakowo.pl w menu Przetargi nieruchomości i Urząd Gminy Referat ds. Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami.
Wójt Gminy Kosakowo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych uzasadnionych powodów.
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOSAKOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE
II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w dniu 5 października 2017r.
Oznaczenie Powierzchnieruchonia
mości działka nr

KW

Obręb

1/1

1005

GD2W/00018041/2

Kosakowo

1/3

1005

GD2W/00018041/2

Kosakowo

Przeznaczenie w miejsco- Cena ustalona
wym planie zagospodarowa- przez Wójta
nia przestrzennego gminy Gminy KosakoKosakowo
wo jako cena
wywoławcza

UWAGI

Minimalne
Wadium
postąpienie
10% ceny wy1% ceny
woławczej z zawywoławczej okrągleniem w
zaokrąglone górę do pełnego
w górę do pełzłotego
nych dziesiątek
złotych

58 UMN - usługi nieuciążliwe, występujące
samodzielnie lub łączone
z mieszkaniem

124.100,00

1.250,00

12.410,00

124.100,00

1.250,00

12.410,00

1/4

1018

GD2W/00018041/2

Kosakowo

125.700,00

1.260,00

12.570,00

1/26

1069

GD2W/00018041/2

Kosakowo

62 UMN – usługi nieuciążliwe, występujące
samodzielnie lub łączone
z mieszkaniem oraz 61
MN – mieszkalnictwo
jednorodzinne, zabudowa
wolnostojąca, bliźniacza

132.000,00

1.320,00

13.200,00

8/1

165

GD2W/00018041/2
GD2W/00048617/2

Kosakowo

98.300,00

9.830,00

640

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

990,00

7/40

7. MN – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (działki 7/407/44 oraz 8/1-8/5 )

8/2

194

98.000,00

980,00

9.800,00

7/41

609

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

8/3

228

98.200,00

990,00

9.820,00

7/42

576

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

8/4

263

98.200,00

990,00

9.820,00

7/43

541

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

8/5

301

98.200,00

990,00

9.820,00

7/44

503

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

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

CENY WYWOŁAWCZE USTALONE PRZEZ WÓJTA GMINY KOSAKOWO NIE ZAWIERAJĄ 23% PODATKU VAT.

SKŁADAMY NOWE WNIOSKI NA 500+
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2017/2018 r. przyjmowane są od 1 sierpnia br.
W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko kryterium dochodowe pozostaje bez zmian i wynosi 800 zł
netto na osobę w rodzinie. W przypadku gdy jedno z dzieci w rodzinie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności –
kryterium wynosi 1.200 zł netto na osobę. Przy ustalaniu dochodu analizowana jest sytuacja rodziny od 2016 r. do chwili
obecnej.
Najważniejsze zmiany w Programie 500+ dotyczą m.in. obowiązku ustalenia alimentów na dziecko/dzieci w przypadku
deklarowania samotnego ich wychowywania. Wszystkie osoby deklarujące we wniosku samotne wychowywanie dzieci
(tzn. nie podające w składzie rodziny partnera, z którym wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko) zobowiązane są
do dostarczenia tytułu wykonawczego, potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka/dzieci
od drugiego rodzica. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze, czy na drugie i kolejne
dzieci. W przypadku gdy osoba wnioskująca o świadczenie 500+ podaje w składzie rodziny partnera, z którym wychowuje
chociaż jedno wspólne dziecko, wymóg ustalenia alimentów nie obowiązuje.
Zmiany dotyczą również osób, które ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko, a podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej. W takiej sytuacji osoba wnioskująca
o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia z Urzędu Skarbowego odpowiedniego zaświadczenia za 2016 rok.
Nowe przepisy dotyczą również ustalania dochodu rodziny w oparciu o utratę bądź uzyskanie dochodu. Szczegółowych
informacji udziela Biuro Polityki Społecznej w Kosakowie w godzinach pracy Urzędu Gminy lub pod nr (58) 732-50-16.
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Po ulewnych deszczach
W ostatnich dniach intensywne opady deszczu sparaliżowały Trójmiasto i okoliczne gminy. Od środy od godzin porannych ulewne deszcze spowodowały w naszej gminie gwałtowne wezbranie poziomu wód w stawach i zbiornikach wodnych. W ciągu dwóch dni spadło około 95 litrów wody / m kw.
W wyniku ulewy doszło do 22 zdarzeń: zalań i podtopień. Podczas akcji pracowały trzy jednostki OSP Kosakowo, jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Pucka, jednostki OSP z Mrzezina i Starzyna. Prowadzono działania doraźne, jak i zapobiegawcze tj. rozstawiano zapory przeciwpowodziowe, wydano 500 worków z piaskiem. W trybie awaryjnym dokupiono
węże, pompę oraz dodatkowe zapory przeciwpowodziowe. Blisko trzydziestoosobowej grupie strażaków dostarczano paliwo oraz posiłki. Pracę służb koordynował gminny sztab kryzysowy.
Najwięcej interwencji miało miejsce na terenach nowych osiedli w Pogórzu: ulice Czechowicza, Staszica, Kościuszki
oraz na ulicy Leśnej w Mostach. W niewielkim stopniu podtopione zostały także: teren boiska przy gimnazjum, ul. Morska
w Rewie i ul. Szkolna w Suchym Dworze.
Kilkunastoosobowa załoga PUK PEKO czyściła i monitorowała przepompownie, które chodziły nieustannie. W stawach
w Dębogórzu i Kosakowie prewencyjnie obniżono poziom wody. Monitorowanie sytuacji oraz działania zapobiegawcze
pozwoliły uniknąć większych szkód. Ruszyły prace porządkowe.
Wójt Gminy oraz członkowie sztabu kryzysowego składają podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc,
służbom ratowniczym i porządkowym, strażakom ochotnikom oraz mieszkańcom.

Budowa ul. Derdowskiego
Trwają prace przy budowie ul. Derdowskiego. Dobrą wiadomością jest fakt, że Gmina Kosakowo otrzyma na budowę tej
ważnej drogi 3 mln dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Pojedziemy „drogą przez las”

Przekazanie działek

Podpisaliśmy z Nadleśnictwem Gdańsk umowę dzierżawy
na teren przedłużenia ulicy Partyzantów, umożliwiając w ten
sposób dogodniejszą komunikację mieszkańcom DębogórzaWybudowania oraz przywrócenie komunikacji zbiorowej
z Dębogórza-Wybudowania do Dębogórza. Jednocześnie wystąpiliśmy do Starosty Puckiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania, umożliwiającego Gminie Kosakowo pozyskanie
prawa własności do wspomnianego terenu.

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik podpisał umowę z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem
o nieodpłatnym przekazaniu na własność Gminy Kosakowo
dwóch działek z przeznaczeniem na funkcjonowanie przystani rybackiej „Mechelinki”.
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Nowy zespół szkolno-przedszkolny w Pogórzu
9 sierpnia br. została wybrana
koncepcja nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w Pogórzu. Do konkursu zgłoszonych zostało pięć prac,
wszystkie na bardzo dobrym poziomie.
Sąd Konkursowy w składzie: Zastępca
Wójta Marcin Majek, Kierownik Ref.
Oświaty Jolanta Mojsiejuk, Dyrektor
Szkoły w Pogórzu Rafał Juszczyk oraz
architekci: Marek Kleczkowski i Dariusz Sawicki dokonał oceny prac konkursowych zgodnie z ustawą Prawo
Zamówień Publicznych i Regulaminem
Konkursu. Wybrano pracę Pracowni
Architektonicznej Vowie Studio Plus.
Wybrana koncepcja przebudowy
i rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Pogórzu ma spełniać oczekiwania
mieszkańców Gminy dotyczące warunków nauki dzieci poprzez zwiększenie
ilości sal lekcyjnych oraz powstanie
przy szkole całodziennego oddziału
przedszkolnego. W projekcie przewidziano zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy budynku oraz wykonanie podziemnego przejścia na drugą strony ulicy Szkolnej, łączącego
szkołę z boiskiem sportowym. W skład kompleksu wejdą:
projektowany budynek szkoły podstawowej, istniejąca sala
gimnastyczna i projektowane przedszkole.
Rozbicie całego założenia na odrębne moduły pozwoli na stworzenie szeregu przestrzeni zewnętrznych, zróżnicowanych pod względem charakteru i przeznaczenia.
W północnej części działki powstanie plac wejściowy
spajający wszystkie obiekty, wokół niego koncentrować
się będą pomieszczenia o funkcji społecznej (świetlica
szkolna, harcówka, świetlica sołecka oraz stołówka). Takie
rozwiązanie umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń
nie tylko przez szkołę, ale także lokalną społeczność. Ponadto na terenie zespołu zaprojektowano południowy plac
rekreacyjny (oddzielony funkcjonalnie i wizualnie ścianką
z zielenią i miejscami do siedzenia od parkingu) oraz wydzielono plac przedszkolny.
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Kontrola projektów unijnych
Na początku lipca odbyła się kolejna kontrola projektów UE: Zagospodarowania przystani rybackiej w Mechelinkach oraz Doposażenie
przystani rybackiej w dalbę i wciągarki.
Kontrola, przeprowadzona przez Oddział
Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Gdynia, odbyła się w miejscu
realizowania projektów. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W obu przypadkach kontrola
potwierdziła utrzymanie celu projektów, ich zakresów rzeczowych oraz wykorzystanie zgodnie
z przeznaczeniem.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ RYBACKI

„Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.”

Przejazd dzieci i młodzieży szkolnej
środkami komunikacji publicznej w Gminie Kosakowo
Ostatnio wiele mówi się i pisze
o wprowadzeniu bezpłatnego
transportu środkami komunikacji
publicznej w Trójmieście. Warto
w tym kontekście przypomnieć, iż
na terenie Gminy Kosakowo dzieci
i młodzież w wieku szkolnym już
od 2010 r. korzysta z transportu
publicznego bezpłatnie – na podstawie Porozumienia Międzygminnego.
Dotyczy to dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo uczęszczających do szkół: SP
w Mostach, Pogórzu, Dębogórzu,
Gimnazjum w Kosakowie, SP nr 1
w Rumi (do 23 czerwca br. przepis
obowiązywał również Gimnazjum
w Rumi), w okresie roku szkolnego od poniedziałku do soboty
w godzinach 6.00-20.00.
Uprawnienie do bezpłatnych
przejazdów przysługuje na podstawie ważnej legitymacji szkolnej zawierającej dane o miejscu
zamieszkania ucznia. Bezpłatnie jeździć mogą również dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie zaświadczenia wypełnionego według wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu MENiS z dnia
28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, zatwierdzonego przez gminną
placówkę, do której dziecko uczęszcza.
Z bezpłatnych przejazdów korzystać może również opiekun zamieszkałego na terenie Gminy dziecka: pięcio i sześcioletniego, którego droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km; którego droga z domu do szkoły
przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, lub 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół
podstawowych. Dotyczy to również opiekuna dziecka niepełnosprawnego.
Uprawnienie do bezpłatnych przyjazdów przysługuje opiekunom spełniającym jeden z powyżej wymienionych warunków na podstawie potwierdzonego przez ZKM w Gdyni zaświadczenia i obowiązuje na terenie Gminy Kosakowo od poniedziałku do soboty w godz. 6.00-20.00. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powinni mieć przy sobie zaświadczenie
dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną – bezpłatny przejazd w tym
przypadku obowiązuje na trasie miejsce zamieszkania – placówka szkolna lub przedszkolna.
W tym roku dzięki dołożeniu miliona złotych do ponad dwóch mln, które co roku do tej pory wydatkowaliśmy na transport
zbiorowy, możliwe było zwiększenie częstotliwości kursów autobusów i wprowadzeniu szeregu korzystnych zmian do rozkładu jazdy.
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Kosakowski Klub Seniora
– zapisy na semestr 2017/2018
Zapisy do Kosakowskiego Klubu Seniora na semestr jesienno-zimowy odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie w terminie od 4 września 2017
rokuw następujących dniach:

 poniedziałek i środa w godzinach: 14.00-16.00
 czwartek w godzinach: 10.00-12.00
Zapisy będą prowadzone przez panią Renatę Lubowiecką. Zajęcia – m.in.
integracyjne, językowe, taneczne – rozpoczną się w dniu 18 września
2017 roku.

Zostań Wolontariuszem
Kosakowskiego Klubu Seniora!
Kosakowski Klub Seniora poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć
dla seniorów (zajęcia językowe, ruchowe, tańce, warsztaty komputerowe
i rękodzieło). Informacje u koordynatora Klubu pani Renaty Lubowieckiej,
pod numerem telefonu:

798 179 942.

Wybory Bursztynowej Miss Lata Mechelinki 2017
23 lipca na scenie Amfiteatru w Mechelinkach odbyły się Ogólnopolskie Wybory Bursztynowej Miss Lata Mechelinki
2017 organizowane przez Wójta Gminy Kosakowo, Kosakowskie Centrum Kultury oraz Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych Impresario z Gdańska. Zabawa rozpoczęła się animacjami dla dzieci przygotowanymi przez Studio Tańca JUST DANCE.
W wyborach Bursztynowej Miss Lata Mechelinki 2017 udział wzięło 12 panien z różnych regionów Polski i jedna Czeszka.
Ostatecznie Jury pod przewodnictwem Wójta Jerzego Włudzika przyznało następujące tytuły: Bursztynowa Miss Lata Mechelinki – Karolina Kobrzyńska, I Bursztynowa Wicemiss Lata Mechelinki – Marta Chłodek, II Bursztynowa Wicemiss Lata Mechelinki
– Urszula Woźniak. Publiczności najbardziej spodobała się Katarzyna Pilarz. Gościem specjalnym Wyborów była Miss Polski
Nastolatek 2017 Klaudia Kucharska.
Gwiazdą wieczoru był Zbyszek LeMan Lemański. Podczas trwania imprezy widzowie mieli okazję usłyszeć utwory Anny
Jantar, Maryli Rodowicz i zespołu ACAPULCO. Publiczność bawiła się świetnie w rytmach znanych
i tanecznych przebojów.
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Przystań na rybkę
Podczas święta ryby w Przystani Rybackiej w Mechelinkach 23 lipca br. można było skosztować pysznej zupy rybnej
i zakupić ryby w hali sprzedaży. Od samego południa towarzyszył nam morski i regionalny repertuar w wykonaniu zespołów Fukus, Kosakowianie i Wokal. Wyjątkowe smakołyki tradycyjnie przygotowały panie ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. Dębogórze-Kosakowo. Dzieci próbowały sił w grach zręcznościowych, a każdy gość mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Pogoda dopisała, humory również.

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia br. w ramach obchodów
Święta Wojska Polskiego – w rocznicę „Cudu
nad Wisłą” – odbyło się uroczyste złożenie
wiązanek i kwiatów na cmentarzu przy Kwaterze Żołnierzy Poległych w Obronie Kępy
Oksywskiej w Kosakowie. Hołd żołnierzom
oddali m.in. Wójt Gminy, Przewodniczący
Rady Gminy, Przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Józef Melzer oraz przedstawiciele Wojska.
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DNI GMINY
Tradycyjnie, w połowie sierpnia hucznie i widowiskowo
obchodziliśmy Dni Gminy Kosakowo. Pogoda dopisała,
a atrakcyjny program trzydniowego święta naszej Gminy przyciągnął niespotykane rzesze mieszkańców oraz turystów.
13 sierpnia odbyła się Kosakowska Gala Disco Polo, następnego dnia przenieśliśmy się do Mechelinek, by obchodzić drugą już edycję Festynu Żeglarskiego. Kolejnego dnia
– 15 sierpnia udaliśmy się do Rewy, by wraz ze Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim o. Dębogórze-Kosakowo wziąć udział
w XXI Festynie Kaszubskim.
12 sierpnia w ramach Dni Gminy odbyły się również VI Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo.

1 DZIEŃ
- KOSAKOWSKA GALA DISCO POLO
Pierwszy dzień imprezy otworzyła Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza przy OSP Kosakowo pokonując specjalnie przygotowany tor przeszkód. Następnie na scenie zaprezentował się
znakomity żongler i freestyler Marek Born – finalista 6 edycji
programu Mam Talent. Zgromadzona publiczność miała także okazję obejrzeć pokaz Aikido w wykonaniu szkoły IKIGAI
z Kosakowa. Nie zabrakło również animacji i zabaw dla dzieci
oraz licznych konkursów dla publiczności.
O 17.30 na scenie pojawił się pierwszy wykonawca muzyki tanecznej Freaky Boys, który we wspaniałym klimacie
rozpoczął Kosakowską Galę.
W dalszej części programu emocji muzycznych również
nie brakowało. Publiczność bawiła się świetnie w rytm dyskotekowej muzyki podczas koncertów zespołów: Soleo,
Extazy i Jorrgus.
Część artystyczną zwieńczył koncert długo oczekiwanej
gwiazdy wieczoru: Mario Bischin. Po koncertach fani ustawili
się w kolejkę po autografy oraz zdjęcia z wykonawcami. Finałowy akcent imprezy w efektowny sposób rozświetlił kosakowskie niebo bowiem odbył się pokaz sztucznych ogni.
Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Partnerom, bez których impreza nie mogłaby się odbyć: Orlex Invest, Stena Line
oraz Sali Zabaw Elefun w Pogórzu.Patroni medialni: Radio Kaszëbë, Ziemia Pucka.info, Kosakowo TV.
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KOSAKOWO
2 DZIEŃ
- FESTYN ŻEGLARSKI
Wielbiciele żeglarskich klimatów licznie zebrali się wokół
sceny plenerowej w Mechelinkach 14 sierpnia br. Widownię
wypełnili nie tylko żeglarze i mieszkańcy Gminy Kosakowo,
ale i turyści z całej Polski. Chętni wzięli udział w sportowych
i muzycznych konkursach przygotowanych przez Karola Dettlaﬀa. Wieczór uświetniły występy takich artystów, jak: Ryszard Muzaj, Kamil Badzioch oraz grup Fucus i Kubryk. Imprezę poprowadzili: Andrzej Kadłubicki i Janusz Frąckowiak.
Organizatorzy: Gmina Kosakowo, Yacht Club Rewa. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki pomocy firm: Gas Storage
Poland, Decathlon, Ultramare i Mastpol.

3 DZIEŃ
- XXI FESTYN KASZUBSKI
XXI już Festyn Kaszubski rozpoczął się uroczystym przemarszem przez Rewę. Pochodowi towarzyszyła Orkiestra
Dęta Gminy Kosakowo z kapelmistrzem Zbigniewem Kostrzewskim. Po uroczystej Mszy Świętej Wójt Gminy Jerzy
Włudzik wraz z wiceprezesem lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Danutą Tocke dokonali inauguracji Festynu.
Imprezę urozmaiciły liczne konkursy i zabawy, m.in. rzut
głazem o tytuł Króla Stolema.
Artystyczną cześć festynu rozpoczęto występem
wspomnianej wyżej orkiestry dętej. Zaraz po niej na scenie
pojawiły się szkolne zespoły regionalne: Jantarki oraz Dębogórskie Kwiatki. W dalszej części wystąpiły zespoły kaszubskie: Kosakowianie oraz Koleczkowianie. Następnie na scenie
pojawiła się grupa muzyczna FUCUS i gwiazda wieczoru –
Zespół CamaSutra. To oczywiście nie był koniec muzycznych
niespodzianek. Jako ostatni zaprezentował się Zespół Bliza,
który porwał publiczność do tańca.
Nie mogło zabraknąć stoisk z wytworami twórców ludowych,
loteriami i przepysznej kuchni kaszubskiej. Imprezę poprowadził Edmund Lewańczyk.
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Teatr Młodzieżowy – zajęcia
Kiedy powstawał dziesięć lat temu, nikt nie przypuszczał, że w przeciągu kilku lat zamieni się w prężnie działającą mini-instytucję, która stała się jednym
z ważniejszych filarów gminnej kultury wysokiej,
stwarzając fundament pod młodzieżowe środowisko
artystyczne. Teatr w naszej Gminie stał się synonimem sztuki ambitnej, uniwersalnej, otwartej. Ponad
dwadzieścia premierowych spektakli, ponad 200 uczestników – te liczby
mówią same za siebie. Ale jeszcze bardziej mówi za siebie niezwykła pasja
oraz radość twórcza, które towarzyszą powstaniu każdej sztuki. Przez lata
Teatr zaskarbił sobie wierną i wdzięczną widownię.
Przypomnijmy. Co trzeba zrobić, żeby się zapisać?
Z wielkiego pytania Hamleta Być albo nie być należy wybrać to pierwsze.
Innymi słowy trzeba pojawić się na zajęciach i… wytrwać w artystycznej
pasji, dobrej zabawie i wyjątkowej atmosferze.
Wszystkich chętnych w wieku od 12 do 120 lat zachęcamy do udziału
w zajęciach i warsztatach Teatru Młodzieżowego Gminy Kosakowo. Zajęcia od 4 września br. w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00, wtorek
i czwartek w godz. 17.00-19.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej
informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 58660 43 04.

Wakacje dla dzieci i młodzieży w Gminie Kosakowo
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w bieżącym roku uczniowie naszych szkół część wakacji spędzili na koloniach
w zaprzyjaźnionych gminach partnerskich: w Krościenku, Żerkowie oraz Duksztach na Litwie.
W trakcie każdej kolonii organizowane są różne formy aktywności m.in.: wycieczki piesze, rowerowe, spływy kajakowe,
gry i zabawy w terenie.
W tym roku placówki szkolno-oświatowe umożliwiły
również dzieciom i młodzieży z Gminy Kosakowo spędzenie
wakacji na półkoloniach pełnych atrakcji, zabaw, animacji
oraz wycieczek.
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MONIDŁA
Pod tą zagadkową nazwą kryje się rodzaj realistycznego obrazu, który po raz pierwszy pojawił się w XIX w. w Polsce jako tańsza alternatywa tradycyjnych portretów.
Współcześnie monidła wykorzystywane są głównie jako atrakcja turystyczna.
Z możliwości zrobienia sobie wakacyjnego zdjęcia w malowniczym terenie
bez konieczności przebierania się w fantazyjne stroje skorzystało bardzo wielu
przybyłych do nas turystów.
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BIBLIOTEKA
GMINNA

Klub Małego Czytelnika 2017/2018

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy ponownie
na zajęcia organizowane w ramach Klubu Małego
Czytelnika, działającego przy Bibliotece Publicznej
Gminy Kosakowo. Klub skierowany jest do dzieci
w wieku 3-8 lat. Spotkania odbywają się w każdą
2-gą i 4-tą sobotę miesiąca. W ramach zajęć oferujemy głośne czytanie bajek, opowiadań
i wierszy, połączone z zajęciami plastycznymi i/lub ruchowymi.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 9 września 2017 roku o godz. 10.00 i 11.15
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko do
Klubu, prosimy o wcześniejszy kontakt (osobiście w siedzibie Biblioteki lub telefonicznie pod
nr.: 58 735 46 56).
Więcej informacji na temat działalności Klubu znajdą Państwo na stronie biblioteka.kosakowo.eu w zakładce „Klub Małego Czytelnika”.

Biblioteka zaprasza na dwa wernisaże
Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo
im. Augustyna Necla ma przyjemność
zaprosić na dwa wernisaże: pierwszy pt.
„Świat drewnem malowany” – intarsja,
autorstwa Zenona Pląskowskiego, odbędzie się już 7 września 2017 r. o godz.
17.00. Wystawę będzie można podziwiać
do 10 października 2017 r. w godzinach
pracy Biblioteki.
Termin drugiego wernisażu przypada na
12 października 2017 r. na godz. 17.00.
W tym dniu uroczyście zainaugurujemy
wystawę Zdzisława Karbowiaka pt. „Malowanie moim hobby”.
Na oba wydarzenia serdecznie
zapraszamy!

Nowy numer rocznika
„Polska Gmina Kosakowo (gmina kaszubska)”
W tegorocznym wydaniu zamieszczamy artykuł o historii zabytkowego dworku
w Mostach, który w ostatnim czasie przeszedł w posiadanie gminy. Zachęcamy także
do lektury tekstu o kulturze duchowej, dotyczącego czarów i tzw. zamawiania chorób. Dzięki Panu Zygmuntowi Miszewskiemu mamy także niepowtarzalną okazję
bliższego przyjrzenia się Mościm Błotom. Ponadto publikujemy dwa artykuły Karola
Dettlaﬀa – jeden o rozwijającej się współpracy pomiędzy gminą Kosakowo a francuską gminą Gonneville la Mallet, drugi odnośnie 10-lecia Teatru Młodzieżowego
Gminy Kosakowo. Nie zabrakło również literackich stron oraz kalendarium najważniejszych lokalnych wydarzeń 2016 r. Magazyn do nabycia w Bibliotece. Zachęcamy do lektury!

Pajączek Łukasz wraca po wakacjach,
by znów bawić i uczyć
Począwszy od września, Biblioteka zaprasza na znane
i lubiane warsztaty literacko-plastyczne z Pajączkiem Łukaszem. Tym, którzy jeszcze nie zdążyli poznać sympatycznego Łukaszka, wyjaśniamy, że to bohater książki pt. „Pajączek Łukasz” autorstwa Kingi Jansen
i Agnieszki Stanek-Pacholczyk.
Zajęcia z Panią Agnieszką (współautorką książki) odbywają się w naszej bibliotece w środy i są przeznaczone dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych z naszej gminy. Warsztaty są bezpłatne. W razie
chęci uczestnictwa prosimy wychowawców klas o kontakt z biblioteką w celu rezerwacji terminu.
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Biblioteka zaprasza na cykliczne spotkania
• GRUPA CZYTELNICZA – dyskusyjny klub książki dla dorosłych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Są ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu, okazją do poznawania nowych ludzi oraz
ciekawych książek i autorów. Pierwsze powakacyjne spotkanie już 19 października 2017 r. o godz.
17.00. Informacji odnośnie tytułu książki omawianej na najbliższym spotkaniu proszę wypatrywać na
stronie biblioteka.kosakowo.eu w zakładce Grupa Czytelnicza.
• GRUPA LITERACKA – skierowana do literatów, poetów i prozaików z Gminy Kosakowo, w każdym wieku, wszystkich piszących do szuflady lub posiadających już opublikowany dorobek literacki, jak również wszelkich pasjonatów poezji i literatury, którzy sami nie tworzą poezji, ale lubią o niej podyskutować. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Na najbliższe spotkanie zapraszamy 26 października 2017 r. o godz. 17.00.
• KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH – stworzony z myślą o wszystkich chcących zagłębić się w fascynujący świat gier
planszowych. Wspaniała zabawa gwarantowana! Na najbliższe rozgrywki zapraszamy już 5 października 2017 r. o godz.
17.00.
Terminy konkretnych spotkań są na bieżąco publikowane na stronie internetowej Biblioteki.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 725 204656.

Z ŻYCIA
SOŁECTW

SOŁECTWO DĘBOGÓRZE
Wycieczka sołecka do Malborka - udział w niej
wzięły 33 osoby. W programie było zwiedzanie zamku z przewodnikiem, podziwianie Rekonstrukcji
Oblężenia
krzyżackiej
twierdzy.
Z Malborka szlak wyprawy poprowadził na Westerplatte. Prócz wrażeń
historycznych na każdego czekała pyszna grochówka. Organizatorem
wycieczki był Sołtys Dębogórza oraz Przewodniczący PZERiI Józef Melzer.

Zawody wędkarskie - 12 sierpnia nad stawem w Dębogórzu po raz trzynasty odbyły się Zawody Wędkarskie dla Dzieci, w których udział wzięło 18
zawodników. Pierwsze miejsce zajął Przemek Brodalski, drugie – Majka
Lipińska-Janik, a trzecie – Adam Adamczyk. Każdy uczestnik otrzymał
nagrodę. Po zawodach na każdego czekał słodki poczęstunek i napoje.
W tym samym dniu dwie godziny później odbyły się XIV Zawody Wędkarskie dla Seniorów. Wśród dwudziestu uczestników najlepszy okazał
się Marian Bruhm, na pozostałych miejscach podium stanęli kolejno:
Janusz Czaplicki oraz Tadeusz Grzejdak. Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo i zarazem
Sołtys Dębogórza. Nad zawodami czuwał sędzia Krzysztof Janik.
Na ostatnie w tym sezonie Rodzinne Zawody Wędkarskie nad stawem
w Dębogórzu zapraszają organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kosakowo. Zawody odbędą
się w sobotę 14 października br. w godz. 10.00-12.00. Zapisy u sołtysa
Dębogórza do dnia 10 października.
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Wystawa poświęcona Obronie Kępy Oksywskiej - Sołtys i Rada Sołecka Dębogórza zapraszają do odwiedzenia wystawy
poświęconej Obronie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, którą - dzięki uprzejmości mieszkańca wsi Dębogórze, pana Sebastiana Dragi - będzie można obejrzeć w Domu Kaszubskim w Dębogórzu. Wystawa czynna będzie w sobotę 16 września
w godz. 14.00-19.00, w niedzielę 17 września w godz. 12.00-19.00 oraz w poniedziałek 18 września w godz. 8.00-12.00
(termin przewidziany dla szkół). Szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na spotkanie z rekonstruktorami
w sobotę od godziny 16.00; w trakcie spotkania przewidziano specjalne „wojskowe” atrakcje.
Msza Święta w Piaśnicy - w niedzielę 2 października Sołtys Dębogórza zaprasza do Piaśnicy na tradycyjne uroczystości
ku czci osób zamordowanych w latach 1939-1940. Rozpoczną się one o godz. 10.30 tzw. nabożeństwem oczekiwania, po
nim nastąpi złożenie wiązanek kwiatów i Apel Poległych. Całości dopełni msza święta za poległych w obronie ojczyzny,
odprawiona pod przewodnictwem metropolity gdańskiego, ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia.

SOŁECTWO KAZIMIERZ

Dzień Ziemniaka - to warzywo jest zgoła wyjątkowe. Wystarczy powiedzieć, że przeciętny Polak rocznie zjada jego… 116 kilogramów. Zdążyło
się tak bardzo zadomowić w naszych kuchniach i restauracjach, że mało
kto dziś zdaje sobie sprawę z jego nieeuropejskiego pochodzenia. Pochodzi z dalekiej Ameryki Południowej i zostało sprowadzone na nasz
kontynent w końcu XVI wieku. A jak wybornie potrafi smakować i… zabawiać, przekonać się będzie można na tradycyjnym Dniu Ziemniaka
w Kazimierzu 16 września br. od godz. 17.00 na placu przy świetlicy
sołeckiej. Gry, konkursy, zabawy, degustacja lokalnych przysmaków
i zabawa taneczna. Wstęp wolny.

SOŁECTWO KOSAKOWO

Konkurs fotograficzny - zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Kosakowo na fotografii”. Konkurs organizowany jest przez Sołectwo Kosakowo i ma na celu promowanie miejscowych walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz zwiększenie zainteresowania najbliższym otoczeniem. Uczestnicy zgłaszają amatorskie, jak również profesjonalne zdjęcia
przedstawiające piękno Kosakowa. Na zgłoszenia czekamy do 6 września
2017 roku. Informacji o konkursie udziela Sołtys Andrzej Śliwiński – tel.
664-736-959, bądź e-mail: andrzej.sliwinski@kosakowo.pl.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie
www.kosakowo.solectwo.pl.
Zbiórka krwi - 4września (poniedziałek) do Gminy Kosakowo po raz kolejny zawita Krwiobus. Zbiórka odbędzie się na parkingu przed Urzędem Gminy w Kosakowie. Wszystkich honorowych
dawców oraz osoby chcące oddać krew poraz pierwszy już dzisiaj zapraszamy do wsparcia zbiórki.

WE WRZEŚNIU ODBĘDĄ SIĘ WE WSZYSTKICH SOŁECTWACH ZEBRANIA WIEJSKIE
SOŁECTWO
Dębogórze
Pogórze
Dębogórze Wybudowanie
Kazimierz
Kosakowo
Mechelinki
Suchy Dwór
Rewa
Pierwoszyno
Mosty

DATA ZEBRANIA
14.09.
15.09.
18.09.
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
25.09.
26.09.
27.09

GODZ.
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
18,30
18,00
18,00
18.00

MIEJSCE ZEBRANIA
Dom Kaszubski Dębogórze
SP Pogórze
świetlica sołecka
świetlica sołecka
remiza OSP Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
świetlica sołecka
świetlica sołecka
salka przy boisku
Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie
SP Mosty

W porządku zebrań wiejskich:
1/ Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w statucie sołectwa , 2/ Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2018r. 3/ Sprawy bieżące.
Uchwałą Nr XLI/63/2017 Rada Gminy Kosakowo w dniu 22 czerwca 2017 roku zarządziła o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami celem określenia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w statutach sołectw Gminy
Kosakowo. Chodzi o to, że w przypadku kiedy w wyborach na sołtysa zostanie zgłoszona jedna kandydatura – nie przeprowadza się wyborów. Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie w obwieszczeniu zawiadamia o tym mieszkańców
danego sołectwa i przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na sołtysa o pięć dni. W przypadku braku
dalszych zgłoszeń, zarejestrowanego kandydata uważa się za wybranego i wyborów nie przeprowadza się. Gminna
Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu sołtysa bez głosowania i niezwłocznie w formie obwieszczenia informuje o tym mieszkańców danego sołectwa.”
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W uzasadnieniu do tej uchwały czytamy:
Z wnioskiem o zmiany w obowiązujących statutach sołectw wystąpiło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Pomorskiego
- Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo. Niniejsza zmiana dotyczy obsadzenia kandydata na funkcję sołtysa bez konieczności przeprowadzenia głosowania, gdy zgłoszony został tylko jeden kandydat. Obsadzenie na funkcję sołtysa bez przeprowadzenia wyborów, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do składania kandydatur, pozwoli na zmniejszenie
kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
W przeprowadzonych ostatnio w Gminie Kosakowo bezpośrednich wyborach sołtysów na kadencję 2015-2019 frekwencja
w ośmiu sołectwach, gdzie zgłoszono tylko jednego kandydata nie przekroczyła 10% w trzech z nich, w kolejnych trzech nie
przekroczyła 20%, a w pozostałych dwóch była niewiele ponad 20%. W sołectwie, gdzie zgłoszono czterech kandydatów
frekwencja wyniosła - 51,21%. Świadczy to o tym, że mieszkańcy nie są zainteresowani głosowaniem, gdy mają do wyboru
tylko jednego kandydata, a jak się okazuje, zgłoszony kandydat zostaje sołtysem.
W drugim punkcie porządku zebrań wiejskich - rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2018r. Przypadające na
dane sołectwo środki, wyliczone zgodnie z wzorem ustawowym podajemy poniżej:

Wyliczenie funduszu sołeckiego na 2018 r.
Sołectwo
Dębogórze
Dębogórze Wybudowanie
Kazimierz
Kosakowo
Pierwoszyno
Mosty
Mechelinki
Rewa
Pogórze
Suchy Dwór
Razem

SPORT

Liczba mieszkańców w poszczególnych
sołectwach wg ewidencji ludności
stan na 30.06.2017r.
1392
278
346
1604
1.000
2645
352
941
3.105
1327
12.990

Fundusz sołecki
obliczony
wg wzoru
51.832
24.776
28.300
51.832
51.832
51.832
28.611
51.832
51.832
51.832
444.511

Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo
12 sierpnia na wodach Zatoki Puckiej rozegrano wyścigi Mistrzostw Gminy Kosakowo w klasie Puck. W regatach udział wzięło 12 załóg – wśród zawodników
znaleźli się zarówno żeglarscy weterani, jak i początkująca młodzież
z Gminy Kosakowo. Walka była zaskakująco wyrównana w bardzo
trudnych, zmiennych warunkach wiatrowych. Oficjalne ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród miało miejsce 14 sierpnia na Festynie
Żeglarskim w Mechelinkach.
Wyniki regat - pierwsze 3 miejsca: 1. Jacek Ludwiczak, Julia Wruk,
2.Krzysztof Kostrzewski, Aleksandra Kostrzewska, 3. Michał Gajda,
Mariusz Kołakowski.

Turniej siatkówki plażowej
Wszyscy obawiali się, że pogoda w przysłowiową kratkę, która niepodzielnie panowała nad Pomorzem, zepsuje widowisko. W sobotę
29 lipca aura okazała się nader łaskawa. Nie zawiedli również zawodnicy i kibice. Na plaży w Rewie po raz kolejny odbył się Turniej
Siatkówki Plażowej. W tym roku do rozgrywek przystąpiło 11 dwuosobowych drużyn, wśród których znaleźli się zarówno profesjonalni zawodnicy, jak i drużyny amatorskie. Turniej został przeprowadzony systemem każdy z każdym. Złoty medal zdobyła para z Sopotu
i Gdańska – Maciej Kot i Piotr Rościszewski, która w finale pokonała
parę z Sopotu – Marek Rostek oraz Daniel Koska.
Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Kosakowo. Dla 3 najlepszych
zespołów ufundowane zostały nagrody rzeczowe, dyplomy i medale.
Pozostałym drużynom wręczono nagrody pocieszenia. Dekoracji zawodników z ramienia Wójta dokonał Grzegorz Braszka – specjalista
ds. sportu w Urzędzie Gminy Kosakowo.
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VI Regaty sołeckie
Na początku sierpnia odbywają się Regaty sołeckie. Sołectwa wystawiają swoich najlepszych żeglarzy w szranki sportowej rywalizacji na łodziach klasy Puck. W szóstej edycji imprezy 5 sierpnia
br. bezkonkurencyjna okazała się załoga Rewy w składzie: Krzysztof
Stromski (sternik), Mateusz Kreft, Marcin Kuptz, Malwina Lewalska,
wygrywając wszystkie trzy wyścigi. Na drugim miejscu uplasowała
się ekipa Pogórza: Andrzej Hoszko (sternik), Agnieszka Duda, Daniel
Duda, Wiktor Kosmowski, a na najniższym stopniu podium stanęli
reprezentanci Mechelinek: Natalia Majewska (sternik), Julia Grzenkowska i Izydor Trafalski. Miejsca IV-VIII zajęły kolejno ekipy: Dębogórza Wybudowania, Dębogórza, Pierwoszyna, Kosakowa oraz
Mostów. Na wszystkich dzielnych żeglarzy czekał posiłek. Rozdanie
nagród odbyło się na scenie plenerowej, która później zamieniła się
w miejsce dobrej zabawy przy muzyce na żywo – tę część imprezy prowadził
Karol Dettlaﬀ.
Organizatorzy: Wójt Gminy Kosakowo, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kosakowo, Stowarzyszenie Port Mechelinki.

GKS Sztorm Mosty:
inauguracja sezonu 2017/2018 V ligi
Podczas przerwy przed rundą jesienną nowego sezonu trener
Sztormu Mosty miał okazję testować nowych zawodników i młodzieżowców, którzy dołączyli do kadry pierwszego zespołu. Sztorm
Mosty rozegrał 6 meczów kontrolnych, kolejno: z IV-ligowym Stolemem Gniewino (2:4), A-Klasowym KS Skorzewo
(3:3), Juniorami Arki Gdynia (1:0), A-Klasowym
Karlikowem Sopot (1:4), III-ligowym Bałtykiem
Gdynia (2:9) i V-ligową Spójnią Sadlinki (4:0).
Inauguracja rundy jesiennej sezonu 2017/2018 miała miejsce 12 sierpnia, przegranym meczem wyjazdowym z Wietcisą Skarszewy. Trzy dni później rozegrano 2. kolejkę: w Kosakowie Sztorm pewnie wygrał z Gedanią
II Gdańsk. W 3. kolejce, w meczu z Orlętami w Redzie Sztorm ponownie
musiał uznać wyższość przeciwnika. W porównaniu z poprzednim sezonem
trener musiał dokonać w składzie kilku zmian. Sami zawodnicy wchodzą
w tryb meczowy, a gra z meczu na mecz wygląda coraz lepiej.

Nabory do grup młodzieżowych GKS Sztorm Mosty
Gminny Klub Sportowy „Sztorm Mosty” prowadzi nabór do grup młodzieżowych. Do klubu podczas przerwy wakacyjnej dołączył trener Tomasz Tuttas,
absolwent AWF w Białej Podlaskiej, były zawodnik Wigier Suwałki. Kontakt
do opiekunów poszczególnych grup:
- 2011-2013 – trener Paweł Formella, tel. 608-272-212,
- 2010 – trener Michał Michalski, tel. 507-625-650,
- 2004-2005 – trener Tomasz Tuttas, tel. 692-097-257.

Marsz Śledzia
Marsz Śledzia organizowany od 2002 roku, przez dr. Radosława Tyślewicza, to jedyny w Polsce i na świecie marsz pieszo przez morze.
Tegoroczny Marsz Śledzia, łączący Kuźnicę z Rewą, przyciągnął nad
Zatokę Pucką chętnych z całego kraju.W sobotę 19 sierpnia odbyła się
jego XVII edycja. Ponad 100 śmiałków przeszło ZatokęPuckąz Kuźnicy
do Rewy. Uczestników marszu powitaliśmy na Szpyrku gorącym posiłkiem, kawą i herbatą. Podobnie jak
w ubiegłych latach honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy
Kosakowo.
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KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO
przed nami Uroczystości 77. Rocznicy Zakończenia Walk w Obronie Kępy Oksywskiej
Wójt Gminy Kosakowo zaprasza społeczność gminną oraz samorządowców na mszę polową z okazji 77. Rocznicy Zakończenia Walk w Obronie Kępy Oksywskiej. O oprawę muzyczną liturgii zadba Stowarzyszenie Regionalny Chór „Morzanie”. Uroczysta Msza Święta oraz złożenie kwiatów odbędzie się w dniu 19 września br. o godzinie 11.00 przy Obelisku
w Mostach w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej Wojska Polskiego. Zapraszamy.
Data

Godz.

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Pomnik Żołnierzy WP i AR, Kwatera
w Kosakowie

WRZESIEŃ 2017
Pt, 01.09.2017

15:00

78. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Wójt Gminy

Sob, 02.09.2017
-Nd, 03.09.2017

9:00

Memoriał Andrzeja Reymana

Yacht Club Rewa

Zatoka w Rewie

Pn, 04.09.2017

9:0013:00

Zbiórka Krwi w Kosakowie

Sołtys wsi Kosakowo

Parking przy Urzędzie Gminy
w Kosakowie

Pn, 04.09.2017

-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Szkoły w Gminie Kosakowo

Szkoły w Gminie Kosakowo

Czw, 07.09.2017

17:00

Wernisaż wystawy Zenona Pląskowskiego „Świat drewnem
malowany”-Intarsja

Biblioteka w Kosakowie

Biblioteka w Kosakowie

Sob, 09.09.2017

11:00

Dożynki Gminno-Powiatowe Kosakowo 2017 Gwiazda
wieczoru: Piękni i Młodzi

Wójt Gminy, Starostwo Powiatowe
w Pucku, Sołtysi Gminy Kosakowo,
Kosakowskie Centrum Kultury

Plac przy ul. Żeromskiego
w Kosakowie

Nd, 10.09.2017

13:00

Turniej Baszka Master Sport

Wójt Gminy,
Stow. Federacja Kaszëbë Baszka - Lës

Hala Sportowa przy Gimnazjum
w Kosakowie

Sob., 16.09.2017

17:00

Święto Ziemniaka

Wójt Gminy, Sołtys wsi Kazimierz

Plac przy świetlicy sołeckiej
w Kazimierzu

Sob., 16.09.2017

17:00

Koncert musicalowo-operetkowy ,,Muzyczne okruchy lata…”

Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum
Kultury

Dom Kultury w Pierwoszynie

Sob, 16.09.2017
Pn, 18.09.2017

-

Wystawa poświęcona Obronie Kępy Oksywskiej w 1939 r.

Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze

Dom Kaszubski w Dębogórzu

Wt, 19.09.2017

11:00

78. Rocznica zakończenia walk w obronie Kępy Oksywskiej

Wójt Gminy

Obelisk w Mostach

Śr, 20.09.2017
Nd, 24.09.2017

18:00

Zebranie wiejskie mieszkańców Kosakowa

Sołtys wsi Kosakowo

Remiza OSP Kosakowo,
ul. Chrzanowskiego 44

9:00

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady
Gminy Kosakowo

Wójt Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo

Boisko Orlik w Mostach

PAŹDZIERNIK 2017
So, 07.10.2017

16:00

Międzynarodowy Dzień Seniora

Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum
Kultury

Hala Sportowa przy Gimnazjum
w Kosakowie

So, 14.10.2017

16:00

Zakończenie sezonu żeglarskiego

Wójt Gminy, Yacht Club Rewa

Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 14.10.2017

10:00

Rodzinne zawody wędkarskie

Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze

Staw w Dębogórzu
Dom Kultury w Pierwoszynie
Dom Kultury w Pierwoszynie

So, 21.10.2017

14:00

XI Festiwal Piosenki Żołnierskiej - przesłuchania konkursowe

Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum
Kultury, ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

Nd, 22.10.2017

16:00

XI Festiwal Piosenki Żołnierskiej - Koncert Galowy

Wójt Gminy, Kosakowskie Centrum
Kultury, ZKP o. Dębogórze-Kosakowo

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

Załęski Michał z Dębogórza, noworodek
Białk Marian z Dębogórza, lat 60
Hirsz Marian z Mostów, lat 66
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,

Dettlaff Aleksander z Pogórza, lat 75
Skowron Aleksandra z Dębogórza, lat 95

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.

BIULETYN GMINNY - bezpłatny miesiecznik Rady i Wójta Gminy
Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Ewelina Paszke (Sekr. Redakcji)
Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel. 58 660 43 00, fax 58 660 43 01
E-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl
Ukazuje się w każdy ostatni tydzień miesiąca. Nakład 4.155 egz.

Druk i projekt:
Agencja Wydawnicza ARGI
ul. Żegiestowska 11
50-542 Wrocław
www.argi.pl
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UWAGA MIESZKAŃCY!
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych
W dniach 20, 21 i 28 października będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa
mieszkań. Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym kierowcom.
Oddać można następujące artykuły:
x Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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, 20 października 2017 r. (postoje przy szkołach)
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, 21 października 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

SOBOTA, 28 października 2017 r.
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)

Przypominamy też o 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 i niezużyte leki w aptekach
na terenie miasta.
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